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Секція 1 

Особливості економічного розвитку держав  

та локальних цивілізацій в умовах глобалізації 
 
 
 
 
 
 
Гнатюк Алла Аркадіївна, 
к.е.н., завідувач кафедри фінансів, 
обліку та аудиту Рівненського ін-
ституту Університету «Україна»  

 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО 
РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Визначення фінансового результату та відображен-

ня його у фінансовій звітності на підприємствах України 
регламентується національними стандартами: НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 15 
«Дохід», П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 17 «Податок на 
прибуток». Зазначені положення трансформують систему 
обчислення фінансового результату відповідно до міжна-
родних стандартів бухгалтерського обліку - 8 «Облікові 
політики, зміни в облікових політиках», 12 «Податки на 
прибуток», 18 «Дохід». Суб’єкти господарювання розрахо-
вують фінансовий результат за методом «витрати-випуск». 
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і органі-
зацій побудований за модульним принципом і поєднує 
позитивні боки англо-американської і континентальної 
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систем обліку. Він передбачає визначення фінансового 
результату за видами діяльності (континентальна система) 
і функціями підприємства (англо-американська система) 
[3, с. 42]. 

У сучасній теорії бухгалтерського обліку існує два 
методи визнання доходів і витрат: касовий і метод нараху-
вання. 

Визнання доходів і витрат у бухгалтерському обліку 
за касовим методом, передбачає визначення фінансового 
результату в момент перерахування або зарахування гро-
шових коштів, що їх забезпечують.  

Метод нарахування передбачає, що всі операції, 
пов’язані з формуванням доходів і витрат підприємства, 
відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та 
включаються у підрахунок фінансового результату в мо-
мент їх здійснення, незалежно від отримання чи перераху-
вання грошових коштів. 

Слід зазначити, що показник прибутку підприємства за 
умови дотримання контрагентами договірних зобов’язань, 
розрахований за касовим методом і методом нарахування, 
має бути однаковим за винятком тих випадків, коли наприкі-
нці звітного періоду відбуваються не передплачені відванта-
ження готової продукції або надання послуг.  

Міжнародними стандартами цей фактор ураховується 
для складання фінансової звітності, звітним періодом є рік. 
Фактично майже вся відвантажена продукція або надані 
послуги протягом року оплачуються. Залишки непогаше-
них боргів контрагентів порівняно з отриманим доходом є 
незначними.  

В Україні інша картина. Показник фінансового ре-
зультату, розрахований за методом нарахування, у промі-
жній звітності матиме ризики з погляду своєї достовірнос-
ті, з одного боку, а з іншого – суттєві розбіжності з 
податковим прибутком із причини невідповідності визна-
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них доходів із метою складання податкової та фінансової 
звітності [1]. Звітність, складена за квартал, може включа-
ти значні показники кредиторської та дебіторської забор-
гованості. Отже, механізм застосування методу нарахуван-
ня в бухгалтерському обліку доходів і витрат в Україні 
потребує вдосконалення. 

Національні положення (стандарти) бухгалтерсько-
го обліку та міжнародні стандарти фінансової звітності 
допомагають регулювати витрати підприємства за допомо-
гою визначення вартісного критерію віднесення активів до 
необоротних; вибору методу нарахування амортизації 
необоротних матеріальних активів; визначення методики 
оцінки необоротних матеріальних активів при оприбутку-
ванні та інше. 

Перелічені способи впливу на витрати підприємства 
можуть змінювати як склад витрат, так і їх вартість, спри-
яючи тим самим перерозподілу витрат між звітними пері-
одами та змінюючи абсолютну величину фінансового 
результату [1]. 

Нормативним законодавством на сучасному етапі 
вирішена проблема зближення бухгалтерського і податко-
вого обліку, його уніфікація, з метою встановлення єдиних 
підходів до визнання та оцінки витрат і доходів у розрахун-
ку бухгалтерського і податкового прибутків. Однак, подат-
кове законодавство необхідно удосконалювати більшою 
мірою, особливо з введенням Податкового кодексу України 
виникло багато протиріч при віднесенні до витрат операцій, 
пов’язаних з необоротними матеріальними активами. 

Так п. 146.12 і п.146.13 ст. 146 Податкового кодексу 
України, сума перевищення балансової або первісної варто-
сті окремих об’єктів виробничих і невиробничих основних 
засобів понад доходами при їх реалізації відноситься до 
витрат платника податку. Водночас, п.146.16 цього ж Пода-
ткового кодексу України, передбачає, що платник податку, 
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у випадках ліквідації основних засобів, підвищує витрати на 
суму залишкової вартості ліквідованого об’єкта [2].  

Фактично підприємство реалізовуючи або ліквідо-
вуючи основні засоби у поточному періоді не несе ніяких 
значних витрат, за винятком тих, які безпосередньо 
пов’язані з цими операціями у вигляді нарахованої заробі-
тної плати робітникам, витрат матеріалів, зносу транспор-
тних і інших засобів, які використовуються при цьому. Що 
стосується інших витрат, то вони були понесені у минулі 
періоди у вигляді капітальних інвестицій. Крім того, у 
процесі списання на витрати значних сум залишкової 
вартості основних засобів, створюється штучне банкрутст-
во підприємства, яке немає під собою жодних підстав. 

Дослідження у цьому напрямку довели, що основ-
ною причиною виникнення завищеної залишкової вартості 
основних засобів є використання занижених норм аморти-
зації. Абсолютна більшість сільськогосподарських підпри-
ємств застосовували прямолінійний метод та метод, перед-
бачений податковим законодавством.  

Отже, для усунення розбіжностей між фінансовим ре-
зультатом, що є об’єктом оподаткування, і бухгалтерським 
прибутком необхідні зміни у Податковий кодекс України:  

- п. 146.12 ст. 146 Податкового кодексу України викласти в 
слідкуючій редакції: «Сума витрат, пов'язана з ремонтом 
та поліпшенням об’єктів основних засобів, зокрема орен-
дованих або отриманих у концесію чи створених (збудо-
ваних) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 від-
сотків сукупної балансової вартості всіх груп основних 
засобів на початок звітного року, відноситься платником 
податку на зменшення додаткового капіталу»; 

- п. 146.16 ст. 146 Податкового кодексу України викласти 
у такій редакції: «У разі ліквідації основних засобів за 
рішенням платника податку або в разі якщо з незалеж-
них від платника податку обставин основні засоби (їх 
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частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, 
або платник податку змушений відмовитися від викори-
стання таких основних засобів внаслідок загрози чи не-
минучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник 
податку у звітному періоді, в якому виникають такі об-
ставини, зменшує додатковий капітал на суму вартості, 
яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої 
амортизації окремого об'єкта основних засобів». 

 
Список використаних джерел та літератури: 

1. Ловінська Л.Г. Оцінка в сучасній системі бухгалтерсько-
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Гнатюк Алла Аркадіївна, 
к.е.н., завідувач кафедри фінансів, обліку 
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Вакуліна Валентина, студентка 5 курсу Рів-
ненського інституту Університету «Україна» 

 
МЕТОДИКА ВИБОРУ ЕКОНОМІЧНО ДОЦІЛЬНОГО 

МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ 
 

Вибір оптимального методу амортизації для конкре-
тного об’єкта – процес досить трудомісткий, оскільки три-
валість експлуатації необоротних матеріальних активів 
значно ускладнює встановлення ступеня впливу на їх знос 
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різних факторів протягом усього періоду експлуатації. 
Незважаючи на це, підприємство має прагнути обрати такий 
метод амортизації, який найбільшою мірою дозволить за-
безпечити управління економікою підприємства. 

Відповідно до принципу нарахування і відповіднос-
ті доходів та витрат у визначенні фінансового результату 
звітного періоду необхідно дотримуватися порівнянності 
доходів із витратами, понесеними з метою одержання 
таких доходів. Не завжди витрати можна безпосередньо 
пов’язати з певними доходами, не всі об’єкти основних 
засобів призначені приносити доход, водночас економічну 
вигоду від їх утримання підприємство має. Саме тому у 
П(С)БО 7 «Основні засоби» визначено, що «спосіб аморти-
зації обирається підприємством самостійно з урахуванням 
очікуваного способу одержання економічних вигод від 
його використання» [2].  

Не залежно від методу нарахування амортизації, 
розрахунків, на яких він базується, головне його призна-
чення – систематичний розподіл вартості активу між пері-
одами протягом повного або неповного строку його корис-
ного використання. Вартість об’єкта можна розподілити 
по-різному. Від способу розподілу залежить сума аморти-
заційних нарахувань, що безпосередньо впливає на фінан-
совий і податковий результат господарської діяльності 
підприємства за конкретний період.  

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» існує 
п’ять методів нарахування амортизації, якими можуть 
скористатися вітчизняні підприємства. Втім, у Законі про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність зустрічаємо 
вимогу, що національні положення (стандарти) бухгалтер-
ського обліку не повинні суперечити міжнародним станда-
ртам. Проте в МСБО 16 «Основні засоби» названо лише 
три методи (прямолінійний метод, метод зменшення зали-
шку та метод сум одиниць продукції). Також для опису 
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методів амортизації використано тлумачення, відмінне від 
тлумачення національного стандарту [1]. Тим не менше, 
методи амортизації в національному стандарті визначено і 
обирати потрібно саме з них. До Податкового кодексу 
включено методи нарахування амортизації, які передбачені 
П(С)БО 7 «Основні засоби». 

У практичній діяльності вибір економічно доцільного 
методу нарахування амортизації досить складний, оскільки 
існує низка умовностей – суб’єктивного й об’єктивного 
характеру: термін корисного використання; очікуваний 
розмір виробленої продукції (робіт, послуг); розмір лікві-
даційної вартості; темпи інфляції і науково-технічного 
прогресу. Кожен метод має переваги та недоліки, які необ-
хідно враховувати при формуванні облікової політики на 
підприємстві.  

Переваги та недоліки значною мірою умовні, і за пев-
них обставин переваги можуть виявитися недоліками, а 
недоліки – перевагами. 

Функцію розпорядженням необоротними матеріаль-
ними активами на підприємстві виконує комісія, члени 
якої повинні володіти знаннями, необхідними для оцінки 
факторів, що впливають на вибір методу амортизації, а 
також бути компетентною в питаннях як технічного так і 
економічного використання необоротних матеріальних 
активів. 

З цією метою пропонуємо таку послідовність завдань 
комісії при виборі оптимального методу нарахування амо-
ртизації: 
- встановити яких результатів прагне досягти підприємство; 
- встановити строк корисного використання (експлуатації), 
з урахуванням потужності, фізичного та морального зносу, 
правових або інших обмежень щодо строків використання 
об’єкта; 
- встановити ліквідаційну вартість об’єкта. 
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Ладюк Ольга Дмитрівна,  
к.е.н., професор, член-
кореспондент Академії еко-
номічних наук України, ди-
ректор Рівненського інститу-
ту Університету «Україна» 

 
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ПЕРЕШКОДА 

ЗМІЦНЕННЮ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Широкомасштабні обсяги тіньової економіки в 
Україні є важливою проблемою реалізації її стратегічних 
фінансово-економічних орієнтирів. Тінізація української 
економіки є значною перешкодою розвитку конкурентосп-
роможності країни, зростання соціальних стандартів рівня 
життя населення та інтеграційних процесів у європейське 
співтовариство й, відповідно, унеможливлює забезпечення 
фінансової безпеки на прийнятному рівні. Вона є свідчен-
ням активної криміналізації економічних процесів, високої 
корумпованості та існування різного роду деліктів. 

Проблеми зростання тіньового сектора в умовах сьо-
годення актуалізуються, що однозначно зумовлено пролон-
гацією цінових та девальваційних шоків, дефіцитом платіж-
ного балансу, ескалацією військових конфліктів на території 
України, збільшенням адміністративного тиску та панічних 
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настроїв у бізнес-середовищі, зневірою господарюючих 
суб’єктів в покращення економічної і політичної ситуації.  

За даними Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України, починаючи із 2013 р. спостерігається стрім-
ка тенденція зростання обсягів тіньової економіки (рис. 1).  

Рис. 1. Динаміка рівня тіньової економіки, % до офіційного ВВП [1]. 
 
У І кварталі 2015 р. рівень тіньової економіки порів-

няно з відповідним періодом 2014 р. збільшився ще на 5 
в.п. до 47% від обсягу офіційного ВВП. За підсумком І 
кварталу 2015 р. всі агреговані види економічної діяльнос-
ті (ВЕД) за виключенням сільського господарства проде-
монстрували максимізацію рівня тіньової економіки. Так, 
частка тіньового сектору у  фінансовій і страховій діяльно-
сті зросла на 9 в.п. (з 53 до 62 % від рівня валової доданої 
вартості цієї галузі), у переробній промисловості та будів-
ництві – на 8 в.п. (з 51 до 59 % та 44 до 52 % відповідно), у 
добувній промисловості – на 6 в.п. (з 59 до 65 %), у ВЕД 
«Операції з нерухомим майном»– на 5 в.п. (з 50 до 55 %) [1]. 

За розрахунками австрійського експерта, професора 
економіки Ф. Шнайдера, середній рівень тіньової економі-
ки за 28-ма країнами ЄС становить 18,3 %, а його оцінка 
для України визначена у межах 46 – 53 %. 

Рівень тіньової економіки окремих країн ЄС та 
України відображено на рис. 2. 
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Рис. 2. Рівень тіньової економіки окремих країн ЄС та України, % 

до офіційного ВВП [1]. 
 
Показник тінізації економіки на рівні вище 40 % ха-

рактерний для країн Латинської Америки і Африки [2]. 
Враховуючи тенденцію до зростання фіскального та 

адміністративного навантаження, подальше підвищення 
рівня безробіття та падіння ВВП вбачаються прогнози 
максимізації обсягів тіньової економіки в Україні. 

По податку на прибуток та ПДФО пропонується у 
2016 р. установити ставки на рівні 18%, у 2017 р. – на рівні 
17%, ПДВ та ЄСВ – 20%. Але і такі зміни означають, що 
зниження податкового навантаження відносно того, що 
існує наразі, відбудеться лише по двох податках – на при-
буток та ЄСВ, незмінною залишиться ставка по ПДВ і 
підвищиться податкове навантаження по ПДФО [3]. А як 
відомо, чим вище податковий тягар, тим більше тіньовий 
сектор економіки.  

За підрахунками профспілок, обсяг тіньової зарпла-
ти в Україні складає орієнтовно 200 млрд. грн., а за оцін-
ками податківців – 170 млрд. грн. щорічно. Якщо оцінюва-
ти цей обсяг на основі зіставлення статистичних даних по 
доходам населення і роздрібному товарообігу, рівень ті-
ньових доходів домогосподарств може сягати 40 – 45 %. 
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Орієнтовані втрати бюджету оцінюються на рівні понад 46 
млрд. грн., а недоотримані соціальні внески складають 
більш ніж 97 млрд. грн. на рік [4]. Такі кошти, за умови 
реалізації правильних управлінських рішень щодо детіні-
зації вітчизняної економіки, можуть забезпечити значний 
обсяг фіскального потенціалу держави, що позитивно 
вплине на тенденцію зміни рівня її фінансової безпеки.   

Таким чином, головними причинами тінізації наці-
ональної економіки є: недовіра до влади та недієвість 
управлінських рішень, геополітичні конфлікти, висока 
корупція, складні бюрократичні процедури, недосконале 
інституційне та законодавче забезпечення, надмірне пода-
ткове навантаження та неефективне адміністрування пода-
тків загалом, високий рівень безробіття та відсутність 
економічних стимулів до легального працевлаштування, 
недосконалість судової та правоохоронної систем. 

Враховуючи усе вищезазначена, можна внести про-
позиції щодо заходів детінізації української економіки: 
- зробити легальні умови ведення бізнесу конкурентни-

ми з тіньовими, акцентувавши увагу на перегляді ста-
вок податків, оптимізувати податкове навантаження на 
платників; 

- полегшити адміністрування податків; 
- спростити податковий облік, наблизити його до бух-

галтерського; 
- полегшити умови ведення бізнесу (зокрема, спростити 

дозвільну систему, передати частину регулюючих 
функцій від держави до об’єднань підприємців); 

- посилити боротьбу з тіньовою економічною діяльністю 
та корупційними проявами; 

- зробити прозорішим процес витрачання бюджетних 
коштів. 

Ліквідація зазначених проблем тінізації економіки 
та реалізація заходів боротьби з нею сприятиме зміцненню 
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фінансової безпеки України через призму максимізації 
обсягів фінансових ресурсів до її бюджетів.  
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Матвійчук Анжела Дмитрівна,  
Викладач, Рівненський інститут 
Університету «Україна» 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«Вища математика» СТУДЕНТАМ  ЕКОНОМІЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ 

 
На сучасному етапі розвитку України відкривають-

ся перспективі змін у системі вищої освіти, пов’язані з 
новим ставленням до студентів із особливими потребами, 
розв’язанням завдань їхньої інтеграції в суспільство.  

За останні десятиріччя спостерігається значне збі-
льшення (77 на 100 тис. населення) кількості хворих із 
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функціональними та організаційними (нейросенсорними) 
порушеннями слухової функції. Зниження діяльності слу-
хового аналізатора позбавляє людину одного з важливих 
джерел інформації, видозмінює її пізнавальну діяльність. 
Л. Виготський розглядав сенсорну деривацію (відсутність 
слуху) як своєрідний «соціальний вивих», тому «недолік 
вуха» – це перш за все «випадіння» важливих соціальних 
функцій, своєрідна деформація усіх систем поведінки. 

Одним із найбільш важливих соціально-
педагогічних завдань навчальних закладів для молоді з 
порушенням слуху є підготовка їх до суспільно корисної 
праці. Навчальні заклади зобов’язані забезпечити, специ-
фічну, для слабочуючих загальну підготовку до самостій-
ного життя, до майбутньої трудової діяльності. Все це 
вимагає від викладача глибоких знань отоларингологічних 
патологій, котрі мають свої специфічні особливості, які 
полягають в тому, що порушення одного з аналізаторів (у 
цьому випадку слухового) вносить суттєві зміни до функ-
ціональної діяльності кори великих півкуль головного 
мозку. Слуховий аналізатор – другий за своїм призначен-
ням у забезпеченні адаптивних реакцій і пізнавальної 
діяльності людини. Його особлива роль в людини 
пов’язана з членороздільною мовою. 

Підвищення ефективності процесу розвитку мов-
лення у слабочуючих студентів завжди була предметом 
спеціальних досліджень проблем навчання студентів із 
порушенням слуху. Це зумовлено тим суттєвим значенням, 
яке надається підвищенню ефективності процесу розвитку 
мовлення слабочуючих студентів у системі навчання, 
виховання та реабілітації осіб із вадами слуху. 

Розвиток мовлення студентів з порушенням слуху – 
складний внутрішній процес, що містить у собі процеси 
сприйняття, розуміння, осмислення, узагальнення, закріп-
лення, відтворення та ін. Моделювання системи роботи з 



  16 

розвитку мовлення неможливе без урахування психологіч-
них передумов раціональної організації даного виду роботи, 
до яких належить насамперед висвітлення питань про спів-
відношення мовлення та мислення. 

Проблема творчого розвитку осіб зі зниженим слу-
хом в Україні вивчена мало і залишається актуальною. 

Важливим моментом в її розв’язанні є вивчення 
особистісних особливостей людей зі зниженим слухом й 
дослідження впливу на оволодіння творчою діяльністю цієї 
категорії людей. Важливо також правильно визначити 
рівні розвитку творчих особливостей осіб зі зниженим 
слухом з тим, щоб корекційна робота в цьому напрямі була 
цілеспрямованою і планомірною. 

Фактори, які посідають провідне місце в особистіс-
ному розвитку студента з вадами слуху (див. таблиця 1) 

Таблиця 1 
Сенсорні 
стимули 

 Різноманітні види діяльності 

       
 Фізична  Комунікативна  Пізнавальна  
       
   Етико-еститична  Творча 
       

Можливість вільного вибору виду і форми 
діяльності 

 

      
Взаємодія з 
іншими 

дорослими 

 Особистість студента  

Оптимальна 
організація 
діяльності 

    
 

  

Розвиток особистості. Формування суб’єктивності. Життєве і професійне 
самовизначення. Подолання чи компенсація існуючих обмежень. Соціальна 

адаптація. Компетентність. В основних сферах життєдіяльності суспільства, сімї
  

Важливим соціально-педагогічним завданням є за-
безпечення оптимальних умов і можливостей для найпов-
нішого розвитку, реалізації творчого потенціалу й адапта-
ції в суспільстві особистості зі зниженим слухом. Отже, 
повноцінний творчий розвиток особистості здійснюється 
за умови врахування перелічених факторів. 
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Упровадження методів стимулювання творчої дія-
льності разом із пізнавальними, комунікативними, вихов-
ними вадами діяльності здатне забезпечити повноцінний і 
гармонійний розвиток особистості – як чуючої людини, так 
і людини із порушеним слухом (Т. В. Разанова ). 

За умов правильного організованого творчого вихо-
вання особистість зі зниженим слухом може адекватно 
оцінити свої можливості, що, безумовно, допоможе їй адап-
туватись у соціальному середовищі і зорієнтує на майбутнє. 

Усім студентам перших курсів навчаючись у ВНЗ 
важко адаптуватись до умов нового середовища, системи 
навчання. Тим більше юнакам і дівчатам, які мають певні 
фізичні вади і навчаються в інтегрованих колективах. 
Тому, працюючи із такими студентами, педагоги повинні 
не тільки давати глибокі знання, а й допомагати кожному 
студенту оволодівати знаннями з меншим фізичним та 
психічним напруженням, без виснаження організму, одер-
жувати задоволення від спілкування із викладачем і одно-
курсниками. (див. таблиця 2) 

Таблиця 2 
Компетентність 

студентів 
   

   
Ефективність 
діяльності 
студентів 

  

   

 
 

Викладач 

Особисті якості, які 
виявляють студенти

   

  
Особливостями педагогічної і студентської діяльнос-

ті у навчальному і специфічному виховному процесі, на 
мою думку, є: необхідність глибокого вивчення особи сту-
дента; знання складної структури дефекту, розуміння того, 
що відхилення розвитку, які викликані первинним дефек-
том, підлягають змінам, корекції; врахування індивідуаль-
них особливостей кожного студента з особливими потреба-
ми, головним чином тих, які зумовлені порушенням слуху; 
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знання причин, які викликають ті чи інші особливості пове-
дінки чи характеру студента, що допомагає вибрати засоби і 
методи виховання кожного; опора на потенційні можливос-
ті, віра в подолання відставання в розвитку; виховання 
реального ставлення до своїх дефектів, утвердження, жит-
тєвого оптимізму, мобілізації волі і життєвої активності; 
практична спрямованість, що полягає у широкому викорис-
танні різних професійних видів діяльності; оволодіння 
навичками організації та планування професійної діяльнос-
ті, широкого спілкування з оточенням. 

Організація і проведення занять із математики, в 
основі яких покладено розуміння того, що навчання висту-
пає не як засіб набуття знань, навичок і умінь, а як засіб 
розвитку індивідуальних якостей студента за допомогою 
знань, навичок і умінь, кардинально змінює сам зміст 
навчання. Він полягає в тому, щоб пробудити пізнавальну 
активність студента, сприяти становленню самостійності в 
мисленні та діяльності, у визначенні прикладної спрямова-
ності математичних дисциплін. 

Все це вимагає відповідної методики організації на-
вчального процесу з математики. Такої, яка б створювала 
сприятливі умови для усвідомлення студентами з вадами 
слуху вагомості нових знань, давали б їм змогу продемонс-
трувати свій інтелект, ерудицію, рівень самостійного ана-
лізу, свої вміння робити висновки, узагальнення, свою 
здатність до формування конструктивних ідей. 

Ефективною формою реалізації особистісно орієн-
тованого навчання і розвитку творчого потенціалу особис-
тості є самостійна робота. 

Слід відзначити і великі можливості використання 
інноваційних технологій навчання та нових інформаційних 
технологій є реалізація особистісна орієнтованого навчан-
ня. Особистісно діяльнісний підхід до навчання неможли-
вий і без попередньої діагностики навченості і ненавченос-
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ті студентів, рівневої та профільної диференціації навчан-
ня, раціонального поєднання колективної, групової та 
індивідуальної роботи зі студентами. 

Пошук шляхів вдосконалення процесу навчання 
орієнтується на застосуванні різноманітних активізуючи 
методів, прийомів, засобів і інноваційних технологій на-
вчання, до яких у першу чергу відноситься система моду-
льного навчання. Як відомо, сутність модульного навчання 
полягає в тому, що студент є не пасивним об’єктом на-
вчання, а активним співучасником навчально-
пізнавального процесу. При цьому значна увага приділя-
ється самостійній і самоосвітній роботі кожного студента, 
яка координується і контролюється постійно.  

Бажано використовувати програму «Простір», яка 
складається з чотирьох частин: 
• теоретичні відомості з теми; 
• практичне застосування в житті; 
• мультимедійні технології (ЗД-графіка, анімації); 
• зразки виконання завдань та завдання трьох типів для 

самостійної роботи і контролю. 
Програму «Простір» можна використовувати як для 

студентів стаціонарної форми навчання, так і для студентів 
дистанційної форми навчання, оскільки вона забезпечує 
організацію первинної діяльності на основі визначеної 
моделі, самостійну діяльність з елементами самоконтролю 
та самостійну діяльність з елементами творчості. 

Така навчальна програма значно підвищує ефектив-
ність засвоєння матеріалу, дозволяє демонструвати засто-
сування математичних моделей на практиці, робить на-
вчання більш наочним, дає можливість вивчити матеріал, 
враховуючи індивідуальні технологічні особливості кож-
ного студента з вадами слуху. 

В умовах безупинного зростання обсягу наукової і 
технічної інформації активізується забезпечення процесу 
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навчання у вузі новими інформаційними технологіями. 
Відповідно до закону України «Про вищу освіту», одним із 
принципів, на якому ґрунтується державна політика в 
сфері вищої освіти, є «... інтеграція системи вищої освіти 
України у світову систему вищої освіти...». У зв’язку з цим 
постає питання про вивчення передового досвіду інших 
країн із впровадження нових інформаційних технологій у 
процес навчання. В сфері проведення математичних дослі-
джень останніми досягненнями високого рівня є системи 
комп’ютерної математики (СКМ). Дидактичні можливості 
СКМ дозволяють вважати їх методом навчання вищій 
математиці, що розглядаємо як спосіб, засіб або напрям, за 
допомогою якого викладач озброює студентів з особливи-
ми потребами знаннями, розвиває їх пізнавальну самостій-
ність. Викладач повинен організовувати такий процес 
навчання, який забезпечить активне засвоєння студентами 
з вадами слуху матеріалу курсу вищої математики і сприя-
тиме формуванню творчої пізнавальної самостійності, що 
характеризується такими проявами як саморегуляція пі-
знавальної діяльності, синтез пізнавального мотиву і спо-
собів самостійної поведінки, стійке позитивне ставлення 
студентів до пізнання. При цьому рівень пізнавальної 
самостійності повинен визначатися ступенем дозування 
допомоги студентам із вадами слуху у розв’язанні матема-
тичних задач. Метод навчання на основі СКМ дозволяє 
віднести його до методів здійснення й організації учбово-
пізнавальної діяльності студента.   

За джерелом передачі і сприйняття інформації він 
належить до наочних і практичних методів, оскільки до-
зволяє ілюструвати, демонструвати досліджувані об’єкти і 
розв’язувати математичні задачі. За логікою передачі і 
сприйняття навчальної інформації він класифікується як 
дедуктивний метод, тому що вказує загальний спосіб 
розв’язання задач певного типу. За ступенем самостійності 
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мислення студентів в оволодінні знаннями метод є пошу-
ковим і дослідницьким. За ступенем управління навчаль-
ною діяльністю метод спрямований на активізацію само-
стійної діяльності студентів із вадами слуху. Використання 
методу навчання на основі СКМ реалізується через вне-
сення системи лабораторних робіт у процес навчання і 
спрямований на формування узагальнених понятійних 
систем, прийомів розумової діяльності на основі активіза-
ції пізнавальної самостійності. Цей метод найбільшою 
мірою відповідає одній з найбільш перспективних дидак-
тичних моделей, яка називається знаковою моделлю на-
вчання, основний принцип побудови якої полягає в тому, 
щоб починати навчання не з частковою, а з загальною. 
Таким чином, СМК, які є програмними продуктами висо-
кої якості, мають великі дидактичні можливості і можуть 
бути використані для підвищення навчання вищій матема-
тиці студентів з вадами слуху і вузі. 

В основу процесу навчання студентів з вадами слу-
ху має бути покладено ідею Л. С. Виготського про необ-
хідність урахування рівнів їх психічного розвитку: актуа-
льного та найближчого потенційного розвитку. 

Актуальний рівень розвитку особистості визнача-
ється тим, що педагог здатен визначити, який рівень труд-
нощів може подолати така особистість зараз, сьогодні, без 
чиєїсь допомоги. Існує низка методик, які дозволяють 
виявити цей рівень. Саме на першому етапі педагоги ма-
ють дослідити цей, зумовлений умовами попередньої жит-
тєдіяльності, рівень. 

Рівень найближчого розвитку індивіда характеризу-
ється тим, що може зробити він завтра, якої допомоги по-
требує ззовні, щоб виконати більш складне навчальне за-
вдання. На основі вивчення цих рівнів потрібно будувати 
процес диференціального (мікрогрупового) та індивідуаль-
ного навчання студентів з особливими потребами. 
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Студенти з вадами слуху потребують постійної ува-
ги і спеціального аудиторного і позааудиторного та індиві-
дуального супроводу в процесі вивчення курсу вищої 
математики. Для організації навчально-виховного процесу 
необхідно створити відповідну матеріально-технічну базу, 
спеціалізоване навчально-методичне забезпечення, адапта-
цію викладачів до роботи в специфічних умовах. Однією з 
найскладніших проблем є організація навчально-виховного 
процесу із врахуванням специфіки інвалідності, тобто 
необхідно врахувати особливості сприйняття ними навча-
льного матеріалу з вищої математики. Тому потрібно за-
стосовувати різноманітні форми роботи і методики пере-
дачі навчального матеріалу чи опитування цих студентів. 

Форми роботи поділяються на індивідуальні, колек-
тивні, групові. 

Індивідуальний підхід до студента з урахуванням 
його особливостей, здібностей, інтересів, рівня розвитку 
вмінь та навичок, здатності до навчання допоможе деякою 
мірою гарантувати кожному студенту отримати необхід-
ний комплекс знань. 

Широкого розповсюдження набула групова робота з 
студентами з особливими потребами. Це дозволяє їм мате-
матично розвиватися і адаптуватися, формувати науковий 
світогляд, працьовитість, а також зміцнює зв’язки навчан-
ня з життям, розвиває пізнавальний інтерес. 

Колективні форми роботи – організація масових за-
ходів, конкурсів, олімпіад із математики. Ця форма допо-
магає подолати почуття самотності, емоційної відчуженос-
ті, довести собі і оточуючим, що людина з вадами слуху 
може не лише споживати, а й виробляти, творити. 

Студенти з вадами слуху у сприйнятті навчального 
матеріалу опираються на зір, міміку та жести викладача чи 
сурдоперекладача. Для таких студентів необхідно обладна-
ти аудиторії системами «Micro Linc», звукопідсилювач 
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FM-системою чи слуховою радіосистемою. Їх індивідуаль-
ний технічний засіб – слуховий апарат. Для самостійної 
роботи вони потребують копіювального апарату, навчаль-
них матеріалів на електронних носіях та персонального 
комп’ютера для візуального їх відтворення. 

Досягнення цієї мети тісно пов’язане з організацією 
навчально-виховного процесу у вивченні курсу вищої 
математики.  

Демократизація суспільства, переосмислення прав 
людини, прав інвалідів стали підґрунтям для того, що 
актуальною є проблема раціональної організації роботи у 
вивченні вищої математики студентами з вадами слуху. 

Успішне розв’язання цих і багатьох інших питань 
передбачає використання новітніх досягнень психології і 
дидактики з проблем навчання і розвитку, формування в 
студентів із вадами слуху прийомів навчальної діяльності, 
самостійності в навчанні, розвитку в них пізнавального 
інтересу до математики. 

Отже, головне завдання освітніх інститутів України 
полягає в тому, щоб створити такі економічні та соціально-
педагогічні умови, які сприятимуть внутрішньому управ-
лінню людини з вадами слуху на досягнення нею своїх 
цілей, реалізації її різнобічних запитів та гнучкої адаптації. 

За умов правильно організованого навчання особис-
тість зі зниженим слухом може адекватно оцінити свої 
можливості, що, безумовно допоможе їй адаптуватись у 
соціальному середовищі і зорієнтує на майбутнє. Окресле-
ні загальні положення формування творчої особистості 
людини зі зниженим слухом вказують на недостатність 
методологічних і методичних розробок цієї проблеми на 
сучасному етапі, що має активізувати подальші пошуки. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ ДОВІРИ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ 
ДО МОНЕТАРНОЇ ВЛАДИ 

 
У сучасних умовах актуальною є проблема визна-

чення детермінантів довіри суб’єктів економіки до монета-
рної влади. Фактор довіри є важливим у реалізації політи-
ки центрального банку – від її рівня залежить швидкість та 
якість передачі імпульсів по каналах монетарного трансмі-
сійного механізму. Тому важливо є визначити основні 
індикатори рівня довіри до дій центрального банку країни. 

Існує безліч інституційних чинників, які впливають 
на ефективність монетарної політики, одним з яких є дові-
ра. Узагальнене поняття «довіра» включає в себе довіру до 
національної валюти, банківської системи, монетарної 
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політики, органу центрального банку та держави загалом. 
І. Ніколаєв визначає довіру як «кількісну динамічну харак-
теристику взаємовідносин економічних суб’єктів, які за-
сновані на вигідності економічних результатів взаємодії і 
на впевненості в сумлінності (лояльності, щирості тощо) 
один одного» [5,С. 8]. 

В умовах високого рівня довіри суб’єктів економіки 
до органів монетарної влади, тобто віри індивідів у те, що 
центральний банк дотримається проголошених цільових 
показників (таких як валютний курс, процентні ставки), 
суб’єкти, враховуючи намічені цілі, відкриватимуть депо-
зити, здійснюватимуть інвестиційну діяльність. Регулятив-
ні заходи центрального банку знаходитимуть відгук як у 
фінансовому, так і в реальному секторі економіки, оскіль-
ки трансмісійний механізм монетарної політики функціо-
нуватиме без перешкод.  

Проте в умовах зниження рівня довіри, сумнівах у 
компетентності органів монетарної влади, очікування змін 
протилежних заявленим, формування песимістичних очі-
кувань суб’єктів економіки, проголошені монетарні показ-
ники не сприймаються суб’єктами. Тому ускладнюється 
можливість прогнозування майбутніх змін як у монетар-
ному, так і у реальному секторі економіки. Таким чином 
знижується ефективність монетарної політики, уповіль-
нюються темпи економічного зростання та знижується 
рівень фінансової стабільності[2, С. 3]. 

На рівень довіри впливають фактори, які пов’язані з 
інституційними механізмами, що безпосередньо стосують-
ся центрального банку, а також такі, що перебувають за 
межами його контролю (державний борг та якість інститу-
тів у країні). Й. Мацкевіч-Лузьяк у запропонованій нею 
класифікації виділяє такі ключові детермінанти довіри як 
історія чесності, транспарентність та незалежність [1]. 
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Історія чесності відображає прогнозованість політи-
ки центрального банку, яка містить прийнятні для суб’єктів 
економіки цілі та реалізується відповідно до заяв органів 
монетарної влади та розроблених і оголошених засад моне-
тарної політики на визначений період часу. Ці дії є найна-
дійнішим шляхом впливу на рівень довіри суб’єктів еконо-
міки до центрального банку, адже економічні суб’єкти 
формують свої очікування відповідно до ретроспективного 
аналізу результатів монетарної політики [3, С. 33]. 

Другий фактор – транспарентність (інформаційна про-
зорість), під якою розуміють розкриття всім зацікавленим 
особам цілей діяльності центрального банку, його правових, 
інституційних та економічних основ, принципових рішень, 
даних та інформації, пов’язаних з монетарною політикою та 
банківським регулюванням, а також умов підзвітності в 
повному обсязі, в доступній формі та своєчасно. Транспарен-
тність має чотири характеристики: доступність або відкри-
тість інформації; повнота охоплення інформації; своєчасність 
інформації; цілісність інформації. Транспарентність і відпо-
відальність центрального банку, як і його незалежність, 
повинні закріплюватися інституційно [4, С. 496-497]. 

Третім детермінантом довіри суб’єктів економіки 
до центрального банку є його незалежність. Незалежність 
центрального банку не передбачає повної відсутності 
контролю за його діяльністю з боку інших політичних 
інститутів. Адже центральному банку, як особливому 
органу державного управління, делеговані певні функції, 
виконання яких має бути підконтрольним та підзвітним 
суспільству. При цьому слід враховувати, що лише суспі-
льство через політичні органи може встановлювати цілі та 
завдання для центрального банку [7, С. 37]. 

На рівень довіри має вплив оцінка суб’єктів еконо-
міки щодо перспектив макроекономічного та монетарного 
середовища. Негативні оцінки провокують девальваційні 
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очікування та знижують довіру до національної валюти; 
низький рівень фінансової грамотності населення [6, C. 251]. 

Окрім факторів впливу на довіру суб’єктів економі-
ки також необхідно визначити й показники, які свідчать 
про її рівень. Науковці виділяють декілька індикаторів 
очікувань суб’єктів економіки щодо майбутньої динаміки 
обмінного курсу національної валюти. Процентна різниця 
між офіційним курсом національної грошової одиниці до 
іноземної валюти та курсом купівлі на готівковому ринку – 
цей показник є оберненим до рівня довіри до національної 
валюти, тобто чим більшою є процентна різниця, тим 
нижчим є рівень довіри. Частка обсягу депозитів у інозем-
ній валюті в загальному обсязі депозитів економічних 
суб’єктів та частка обсягу кредитів у іноземній валюті в 
загальному обсязі кредитів економічних суб’єктів – чим 
вищим є рівень доларизації депозитів і кредитів, тим ниж-
чим є рівень довіри до національної валюти.  

Відношення обсягу залучених банками депозитів до 
ВВП відображає схильність суб’єктів економіки до заоща-
джень, а з врахуванням динаміки змін також може харак-
теризувати рівень довіри до банківської системи.  

Відношення ВВП до грошового агрегату М3 харак-
теризує швидкість обігу всієї грошової маси. Вплив на 
швидкість обігу грошей чинять дві групи факторів: плато-
спроможний попит (зміна попиту споживачів на гроші, 
розвиток структури споживання, культурних потреб насе-
лення), сукупна пропозиція (розвиток суспільного виробни-
цтва, ринкової інфраструктури). Зростання швидкості обігу 
свідчить про зниження рівня довіри суб’єктів економіки.  

Зниження питомої ваги готівки в структурі грошової 
маси свідчить про підвищенням рівня довіри до банківської 
системи та послабленням песимістичних очікувань через 
зростання реальних доходів населенням та зростанням на 
цьому фоні схильності до заощаджень, зниженням рівня 
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доларизації та помірними темпами зростання готівкових 
коштів в обігу порівняно зі значним приростом депозитів. 

На нашу думку доцільно розглядати показники ду-
гової еластичності депозитів та кредитів як індикатори 
рівня довіри суб’єктів економіки. Якщо показники дугової 
еластичності за депозитами та кредитами менші за одини-
цю, це свідчить про зниження рівня довіри суб’єктів еко-
номіки до монетарної влади. Якщо ж показники більші за 
одиницю, це свідчить про наявність оптимістичних очіку-
вань на підвищення рівня довіри. 

Динаміка обсягів офіційних резервних активів має 
прямий зв’язок із рівнем довіри суб’єктів економіки до 
національної валюти та центрального банку – чим більший 
обсяг золотовалютних резервів, тим більша спроможність 
здійснювати контроль на валютному ринку та впливати на 
стабільність національної грошової одиниці. 

Рівень довіри до центрального банку знижується 
наступними чинниками: негативний досвід минулих років; 
наслідки та залишкові ефекти кризового періоду; макро-
економічна нестабільність, негативні тенденції динаміки 
основних макроекономічних показників країни; низький 
рівень фінансової грамотності населення [6,C. 251]. 

Для підвищення рівня довіри до національної валю-
ти, банківської системи, монетарної політики, центрального 
банку та держави загалом необхідно:зміцнювати національ-
ну грошову одиницю шляхом збільшення обсягів золотова-
лютних резервів; розробляти та реалізовувати навчальні 
проекти з метою підвищення рівня економічної грамотності 
суспільства; вдосконалити інституційну структуру; підви-
щити рівень незалежності Національного банку від уряду.  
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ 

ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
 

Сьогодні країна переживає один із найтяжчих пері-
одів своєї історії. Глибока політична криза та військова 
агресія з боку сусідньої держави, численні реформи, подо-
рожчання цін на енергоносії, різки коливання курсів ва-
лют, втрата інвестиційної привабливості – основні чинни-
ки падіння вітчизняної економіки Тому, аналіз основних 
показників фінансового стану підприємств та організацій 
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країни, а також розробка методів економічного оздоров-
лення є надзвичайно актуальним питанням сьогодення. 

Розглянемо, який фінансовий результат діяльності 
отримали вітчизняні підприємства протягом останніх п’яти 
років (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Чистий прибуток підприємств України за 2010 – 2015 роки 

[1] 
Роки Чистий 

прибуток 
(млн.грн.) 

Підприємства, 
що отримали 
прибуток  (%) 

Прибуток 
(млн.грн.) 

Підприємства, 
що отримали 
збиток  (%) 

Збиток 
(млн.грн.) 

2010 -13906,1 53,7 155197,6 42,7 141291,5 
2011 67797,9 63,5 208896,3 36,5 141098,4 
2012 35067 63 210607,6 37 175540,3 
2013 -22839,7 65 179259,6 35 202099,3 
2014 -590066,9 65,5 202704,5 34,5 792771,4 
2015 

(січень – 
вересень) 

-186729,2 59,7 154563,5 40,3 341292,7 

 
 

З наведеної таблиці ми бачимо, що протягом остан-
ніх трьох років значно зріс загальний збиток підприємств 
України. В цілому частка збиткових підприємств менша, 
ніж в 2010 р. Таку динаміку можна пояснити тим, що зби-
ток отримують переважно підприємства з високотехноло-
гічним та енергомістким типом виробництва, адже значно 
подорожчали ціни на енергоносії. Аби впроваджувати 
енергоощадні системи виробництва необхідні значні фі-
нансові ресурси, а отже значні зовнішні інвестиції, кіль-
кість яких в країні значно скоротилась через політичну 
нестабільність та військову агресію.  

Багато підприємств не витримують сучасних еко-
номічних реалій та припиняють свою діяльність. Так, в 
2010 р. на території України діяло 378810 підприємств та 
організацій, в 2011 р. 375695, в 2012 р. 364935, в 2013 р. 
393327 і в 2014 р. 341001 підприємство. Отже, лише протя-
гом 2014 р. свою діяльність припинило 52326 підприємств 
та організацій. 
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Як наслідок зменшення кількості підприємств та 
зниження їх дохідності зростає і рівень безробіття. Так, 
безробітне населення працездатного віку в Україні склало 
8,8% в 2010 р., 8,6% в 2011 р., 8,1% в 2012 р., 7,7% в 2013 р. 
та 9,7% в 2014 р. За офіційною статистикою протягом аналі-
зованого періоду зросла середня заробітна плата в країні з 
2250 грн. в 2010 р. до 3480 грн. в 2014 р. Проте, значно 
зросла і інфляція. Аби зрозуміти, як інфляційні процеси 
вплинули на доходи населення, розглянемо індекс інфляції.  

За визначенням ст. 1 Закону України «Про індекса-
цію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-
XII, індексація грошових доходів населення – це встанов-
лений законами та іншими нормативно-правовими актами 
України механізм підвищення грошових доходів населен-
ня, що дає можливість частково або повністю відшкодову-
вати подорожчання споживчих товарів і послуг. Розгляне-
мо динаміку даного показника за останні п’ять років: 

 
Рис. 1 Динаміка індексу інфляції за 2010 – 2015 роки [2] 

 
В 2010 р. індекс інфляції становив 109,1%, в 2011 р. 

104,6%, в 2012 р. дещо менше, а саме 99,8%, в 2013 р. 
100,5% . В 2014 та 2015 роках відбувається суттєве подо-
рожчання споживчих товарів, індекс інфляції становить 
124,9%  та 143,3% відповідно. Тож, можна зробити висно-
вок про значне збідніння населення протягом останніх 
двох років. Зменшення купівельної спроможності населен-
ня – ще один суттєвий фактор, що впливає на скорочення 
прибутку вітчизняних підприємств.  
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Як видно з проведеного аналізу – економіка країни 
знаходиться в стани стрімкого падіння. Однією з основних 
причин такого стану є значне підвищення цін на енергоно-
сії. Зростання цін на енергоносії є вимогою ЄС, окрім того 
основний імпортер природного газу знаходиться у склад-
них політичних відносинах з Україною. Також, ми втрати-
ли суттєву частку власних ресурсів в зоні проведення АТО. 
В цій ситуації можливо лише всіляко стимулювати підпри-
ємства переходити на енергоощадні способи виробництва 
та альтернативні джерела енергії. Оскільки, такі проекти 
потребують капіталовкладень, а сподіватись на прихід 
інвесторів в країну, що перебуває в стані військової агресії 
не варто, можливо всіляко підтримувати вітчизняного 
виробника, що має таку альтернативу. Наприклад, перед-
бачити податкові пільги для таких підприємств, або ж 
компенсації за відсотками на кредити банків, що надані 
для впровадження енергоощадних систем. Навіть можливо 
розробити систему державного кредитування підприємств, 
що бажають модернізувати виробничий процес. 

Звичайно, дані програми потребують фінансування, 
проте в недалекому майбутньому це дасть змогу: 
- Знизити собівартість виготовленої продукції; 
- Збільшити прибутковість підприємств; 
- Зменшити кількість підприємств, що збанкрутували; 
- Збільшити ВВП, а отже дещо стабілізувати курс  націо-

нальної валюти; 
- Скоротити рівень безробіття; 
- Дещо збільшити купівельну спроможність населення. 

Звісно, такі програми підтримки вітчизняних під-
приємств самі по собі є недостатніми для повної зупинки 
процесу економічного падіння, проте це може бути одним 
із елементів економічної стабілізації. Окрім того, не одна 
програма економічної стабілізації не буде ефективною без 
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цілковитого викорінення корупції в нашій країні та стабілі-
зації політичного клімату.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ЯК ПРЕВЕНТИВНИЙ ЗАХІД ЗНИЖЕННЯ 

ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Постановка проблеми. Конституцією України ви-
значено, що найвищою соціальною цінністю  в державі є 
людина, її життя та здоров’я, тож коли вона проводить 
більшу частину свого життя на роботі з цього випливає, що 
потрібно приділяти належну увагу на державному рівні 
питанням охорони праці. Адже кожна людина має природне 
невід’ємне  й непорушне право на охорону  здоров’я та 
безпечні умови праці. Тому повне фінансове забезпечення 
заходів з охорони праці є одним із основних чинників, який 
впливає на постійний розвиток питань охорони праці та 
соціально – економічну результативність будь якої галузі. 

Закон України "Про охорону праці" визначає основні 
положення, щодо реалізації конституційного права праців-
ників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової 
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діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регу-
лює за участю відповідних органів державної влади відно-
сини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища і встановлює  
єдиний  порядок організації охорони праці в Україні [1, 2]. 

Мета статті. Дослідження питання фінансування 
заходів  охорони праці, як необхідної умови культури 
безпеки життя та здоров'я працівника, яке розглядається, 
як пріоритетне у контексті забезпечення сталого розвитку  
суспільства та держави в цілому при зниженні рівня трав-
матизму та професійних захворювань на підприємстві. 

Охорона праці - це система правових, соціально-
економічних, організаційно-технічних, санітарно-
гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 
спрямованих на збереження здоров'я і працездатності 
людини в процесі праці [1, 2].  

Згідно 19 статті Закону України "Про охорону пра-
ці" фінансування охорони праці здійснюється власником. 
Працівник не несе і неповинен нести ніяких власних ви-
трат на заходи щодо охорони праці. На підприємствах, в 
галузях і на державному рівні у встановленому Кабінетом 
Міністрів України порядку створюються фонди охорони 
праці. Такі ж фонди можуть створюватись органами місце-
вого і регіонального самоврядування для потреб регіону. 
На підприємстві кошти вказаного фонду використовують-
ся тільки на виконання заходів, що забезпечують доведен-
ня умов і безпеки праці до нормативних вимог або підви-
щення існуючого рівня охорони праці на виробництві. 
Кошти галузевих і державного фондів охорони праці ви-
трачаються на здійснення галузевих і національних про-
грам з питань охорони праці, науково-дослідних і проект-
но-конструкторських робіт, що виконуються в межах цих 
програм, на сприяння становленню і розвитку спеціалізо-
ваних підприємств та виробництв, творчих колективів, 
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науково-технічних центрів, експертних груп, на заохочен-
ня трудових колективів і окремих осіб, які плідно працю-
ють над розв'язанням проблем охорони праці. Кошти фон-
дів охорони праці не підлягають оподаткуванню. 

Власник може за свої кошти додатково встановлюва-
ти за колективним договором (угодою, трудовим догово-
ром) працівникам пільги і компенсації, не передбачені чин-
ним законодавством, але протягом дії трудового договору 
власник зобов’язаний своєчасно інформувати працівника 
про зміни у виробничих умовах та в розмірах пільг і компе-
нсацій, включаючи й ті, що надаються йому додатково. 

Для підприємств, незалежно від форм власності, або 
фізичних осіб, які використовують найману працю, витра-
ти на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від 
суми реалізованої продукції. 

На підприємствах, що утримуються за рахунок бю-
джету, витрати на охорону праці передбачаються в держа-
вному або місцевих бюджетах і становлять не менше 0,2 
відсотка від фонду оплати праці. 

Суми витрат з охорони праці, що належать до вало-
вих витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до 
законодавства використовує найману працю, визначаються 
згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що 
затверджується Кабінетом Міністрів України [3, 6]. 

На порядок денний постає питання про вироблення 
консолідованого ставлення власників та громадськості й 
наступного його втілення в рішеннях і законодавчих актах 
щодо витрат на умови праці на робочому місці, безпеку 
технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування 
та інших засобів виробництва, стан засобів колективного 
та індивідуального захисту, що використовуються праців-
ником, а також санітарно-побутові умови, які повинні 
відповідати чинним  вимогам нормативних актів про охо-
рону праці. 
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З огляду на критичний стан показників  у сфері охо-
рони праці видно, що щорічно майже 17 тис. осіб стають 
інвалідами, чисельність пенсіонерів унаслідок трудового 
каліцтва перевищила 150 тис. осіб, щорічна загальна сума 
виплат на фінансування пільгових пенсій з трудового 
каліцтва, відшкодування заподіяної шкоди потерпілим від 
нещасних випадків на виробництві та інших виплат, 
пов’язаних із незадовільними умовами, перевищує 1 млрд. 
грн. тому при формуванні  державного або місцевих  бю-
джетів слід повністю фінансово забезпечувати статті з 
охорони праці тому, що з одного боку недосконалість 
організаційно-управлінської системи призводить до затри-
мок чи не фінансування заходів з охорони праці з іншого 
боку, вважається за необхідне  повний перегляд державної 
політики у цій сфері, як свідчить досвід, що починається 
фінансування тільки тоді коли стається нещасний випадок 
чи аварія [3, 4]. 

На рівень виробничого травматизму впливає велика 
кількість чинників, які діють у взаємному зв’язку і обумо-
вленості. Тому рівень організаційної структури системи 
забезпечення охорони праці повинен бути досить операти-
вним і враховувати дію кожного із факторів, які впливають 
на нього, своєчасно виявляти, проводити аналіз, надавати 
оцінку та прогнозувати щодо недопускання травмонебез-
печних ситуацій. 

Проведення заходів попередження виробничого 
травматизму ефективне при повному їх фінансуванні на 
основі удосконалення методів аналізу та прогнозу є актуа-
льною науково-практичною задачею, як профілактичних 
заходів так і превентивних їх засобів. Дослідження тенде-
нції виробничого травматизму як основи розробки механі-
зму його попередження та інструментарію профілактики, 
шляхом удосконалення системи аналізу чинників, на під-
ставі сучасних методів оцінки показників виробничого 
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травматизму та профзахворювань потребує фінансування 
заходів з охорони праці, а також системних досліджень та 
вирішення ряду завдань. 

Для зменшення травматизму необхідно викону-
вати заходи: 1.провести аналіз методів оцінки виробничо-
го травматизму, розглянути причини та умови його виник-
нення; 2.виявити основні тенденції виробничого 
травматизму та сезонних змін нещасних випадків зі смер-
тельними наслідками; 3.надати рекомендації по удоскона-
ленню досліджень виробничого травматизму на підставі 
комплексного аналізу чинників виробничої безпеки.  

 
Рисунок 1. Схема комплексного аналізу виробничого травматизму. 

Аналіз стану охорони праці в Україні за останні ро-
ки показав, що на підприємствах з року в рік одні й ті самі 
причини, які призводять до виникнення аварій і нещасних 
випадків, нефінансування питань охорони праці тільки 
збільшує показники, серед яких є наступні: організаційні: 
невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 35-57% 
від загальної кількості травмованих осіб; невиконання 
посадових обов'язків – 8,4-19,3%; порушення правил без-
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пеки руху – 4,4-6,1%; технічні: незадовільний технічний 
стан виробничих об'єктів, будівель, споруд, обладнання – 
31%;  психофізіологічні: особиста необережність потерпі-
лого – 65,4%; травмування внаслідок протиправних дій 
інших осіб – 2,9% [3,4]. 

В структурі причин нещасних випадків зі летальним 
наслідком  найбільшу частку (66-70%) займає також орга-
нізаційно-економічна складова. Як наслідок розробляють-
ся спеціальні методи підраховування соціально-
економічних наслідків виробничого травматизму, які 
дають можливість визначати величину витрат, пов’язаних 
з нещасними випадками, статистичний зв’язок між трав-
монебезпечними факторами, проаналізувати причини 
найчастіше повторюваних нещасних випадків. Структура 
витрат на заходи з охорони праці, компенсації, пов’язані з 
наслідками нещасливих випадків, залежить не лише від 
прийнятих у країні систем соціального страхування, особ-
ливостей законодавства про охорону праці та здоров’я 
працюючих, а також і від методу підрахування матеріаль-
ної шкоди. 

У багатьох Європейських країнах щороку прово-
диться економічний аналіз у галузі охорони праці. Особли-
ва увага приділяється підрахуванню соціально-
економічних витрат, пов’язаних з виробничим травматиз-
мом, видатків на забезпечення безпечних умов праці та 
матеріальних витрат. Постійно вдосконалюються системи 
відшкодовування шкоди потерпілим у зв’язку з нещасними 
випадками на виробництві. Правила відшкодування шкоди 
та компенсаційних виплат регламентуються законодавст-
вом про працю, соціальне страхування, а також постанова-
ми щодо безпеки та гігієни праці [3]. 

Економічний метод полягає у визначенні економі-
чного збитку від травматизму і спрямований на з’ясування 
економічної ефективності витрат на розробку і впрова-
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дження заходів з охорони праці. Матеріальні витрати ви-
значаються за формулою:      
  Мтр = Птр + Етр + Стр,     
де Птр - витрати виробництва внаслідок нещасних випад-
ків, Етр - економічні витрати, Стр - соціальні витрати. 

Ергономічний метод  ґрунтується на комплексному 
вивченні системи «людина - машина (техніка) - виробниче 
середовище». Відомо, що кожному виду трудової діяльно-
сті мають відповідати певні фізіологічні, психофізіологічні 
і психологічні якості людини, а також її антропометричні 
дані. Лише при комплексній відповідності зазначених 
властивостей людини особливостям конкретної трудової 
діяльності можлива ефективна і безпечна робота. При 
такому аналізі травматизму враховується й те, що здоров’я 
і працездатність людини також залежать від біологічних 
ритмів функціонування його організму [5,6]. 

Слід відмітити, що в результаті незадовільної робо-
ти з безпеки праці, наявності фактів травмування праців-
ників, через недостатню увагу до розв’язання проблем 
охорони праці підприємства зазнають відчутних економіч-
них санкцій. Це штрафи, що накладаються на підприємст-
во органами державного нагляду за охороною праці, 
штрафи за кожен нещасний випадок на виробництві чи 
професійне захворювання а також: 1. відшкодування шко-
ди, одноразова допомога та інші виплати людям, які поте-
рпіли на виробництві, або членам сімей та утриманцям 
загиблих; 2. виплати тим підприємствам, установам, орга-
нізаціям, яким заподіяно шкоду (наприклад, небезпечною 
технікою, неякісним проектуванням виробничого об’єкта, 
нового устаткування тощо); 3. компенсація лікарням та 
оздоровчим закладам витрат на реабілітацію та лікування 
потерпілих працівників, за надання їм санаторно-
курортних послуг; 4. компенсація витрат органів соціаль-
ного забезпечення на виплату пенсії відповідним інвалідам 
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праці; 5. витрати на виконання рятувальних робіт під час 
аварій та нещасних випадків, на проведення розслідування 
та експертизи їх причин, на ритуальні послуги щодо похо-
вання загиблих, на складання санітарно-гігієнічної харак-
теристики робочого місця працівника, в якого виникло 
професійне захворювання тощо; 6. витрати на пільги та 
компенсації, передбачені чинним законодавством і колек-
тивними договорами, за важкі та шкідливі умови праці 
(включаючи надання додаткової відпустки, видачу лікува-
льно-профілактичного харчування, молока чи рівноцінних 
йому харчових продуктів, оплату регламентованих перерв 
санаторно-оздоровчого призначення). Враховуючи надзви-
чайну важливість актуальності на даному етапі проблем 
охорони праці вона повинна стати  предметом загальної 
уваги влади у фінансовому плані, Україні оперативно 
потрібно використати набутий досвід з даних питань, 
удосконалити його, також пришвидшити поширення упро-
вадження новітніх методів безпеки праці. 

Отже, головною умовою трансформації охорони 
праці є зміцнення фінансової бази, збільшення фінансових 
ресурсів з допомогою вдосконалення бюджетного фінан-
сування, доброчинної діяльності й пошуку нових джерел 
фінансування та шляхів їхнього надходження для покра-
щення умов праці в усіх галузях.  
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A TOOL 

OF CRISIS MANAGEMENT IN UKRAINE 
 

Accession The stabilization of economic development is 
impossible without the formation of socially prosperous soci-
ety. The combination of market relations problems of increased 
attention to social issues creates the necessary conditions for 
economic recovery, sustained the human condition throughout 
the work and after its completion. 

Corporate social responsibility – is a willingness to 
respond to the needs of society, sacrificing short-term profits. 

Corporate social responsibility is manifested on the one 
hand, in compliance with ethical standards in the management 
(relationships with employees, customers, business partners, 
etc.) on the other - to support various social projects aimed at 
community groups that do not directly influence business the 
company. 

Organization must be able to adapt and respond to 
problems arising in the social environment to make it more 
favorable for the successful management. The cost of social 
responsibility justified societal attitudes towards the company. 
This should lead to increased customer loyalty to the 
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producers, reducing regulatory state intervention and a general 
improvement of society. 

Analysis of research and setting tasks 
The purpose of this article to clarify determines the 

nature, importance, advantages and disadvantages of corporate 
social responsibility. The aim of the article is to study how 
corporate social responsibility is used today in Ukraine and 
suggest ways to improve the application of corporate social 
responsibility in crisis management. 

Solving this problem started in the works of such world 
scholars as U.Kristek, Mitroff, Deminh, Fink, Hit and others. 

Research results 
American specialists in management say that today 

management will be formed under the influence of social 
priorities on business purposes. There are already managers 
who are oriented in their work on the social purpose and take 
on more responsibility to the community for the results of 
private business practices than that of its previous professional 
managers or owners [1]. 

The status of management gradually modified in the 
eyes of public opinion. Previously believed that management - 
is a system of power, and now it serves as an important 
resource of society. 

Came the realization of the fact that a constructive social 
policy firms and corporations - not philanthropy, and investment 
in staff in social production capability, the significance of which 
for the future cannot be overemphasized [2]. 

The main forms of implementation of social 
responsibility is now PR - actions, advertising programs in the 
field of sports, culture and education. The effectiveness of 
social policy is defined payback period of investment, the pace 
of business development, the market share, increase profits [5]. 

The next step is the formation of social orientation - 
responsible business activities for the overall development 
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strategy. In case of problems not investigated in terms of 
available resources PR-, but from the formation of positive 
reputation and create favorable conditions for sustainable 
economic development. This reoriented of business 
maximization profits in the short term to create the necessary 
conditions for long-term sustainable development conditions 
taking into account the interests of stakeholders [1]. 

The objects of social technologies at this stage are living 
conditions, recreation workers, improving urban infrastructure. 

Today in international business - environment implemen-
tation of the principles corporate social responsibility - a 
component of a successful strategy that generates a positive image 
and reputation, attracts customers and keeps the best employees. 

A key aspect of building effective social responsibility 
policy is the planning and implementation of social 
technologies for areas of implementation, which should be 
grouped as follows: 

1. Consumers. Business has a responsibility to accurately 
inform consumers about the goods / works / services using fair 
and transparent marketing information to encourage 
responsible consumption, declare and affirm constantly in 
practice liabilities on the production and sale of safe and 
quality goods / works / services. 

2. Human rights. The main area of responsibility for the 
rights of the individual enterprises and organizations are the 
direct provision of respect for human rights and freedoms and 
non-discrimination. 

3. The employment relationship. Job creation, payment 
of salaries and other statutory payments, ensuring safe working 
conditions, staff development - is incomplete range of 
employment which is related to social responsibility. 

4. Social investments. Implementation of programs 
aimed at improving the social aspects of life of communities 
and is related to the education, training, culture, healthcare, 
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infrastructure, improved access to information or any other 
activity that promotes economic and social development of the 
local community or individual groups. 

5. Territorial community. The key areas of social 
development, in which business can contribute is to create jobs, 
provide additional opportunities for acquiring education; 
preservation of monuments of cultural attractions - historical 
heritage; providing healthcare population. You also can not 
rule out issues such as strengthening the institution of civil 
society, cultural, social and environmental programs. 

6. Environment. A key priority of socially responsible 
business case are to reduce the negative impact of the operation 
through the introduction of advanced technologies, 
modernization of equipment, reduction of waste and emissions, 
and create safe working conditions at the workplace to meet the 
requirements of current legislation in the field of safety and 
environmental protection . 

7. Corporate management. Good corporate management 
is based on the principles and practices of accountability, 
transparency, ethical behavior, respect for the interests of 
stakeholders and the rule of law, as in the decision making 
process and during implementation. 

In the economic context of corporate social 
responsibility - a long-term investment and thus economic 
effect is focused on perspective. 

The debates about the role of business in society have 
created numerous arguments against social responsibility, such as: 
� Violation of the principle of maximum profit. 
� Social spending. 
� Lack of accountability to the public. 
� Lack of ability to solve social problems is the inability to 

satisfy social needs, lack of professionalism. 
� The use of corporate social responsibility only for 

advertising purposes [1,4,5]. 
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Implementation of crisis management - a universal 
measure to solve problems in the organization, despite the fact 
that each company has its own history and ways of 
improvement of his condition - unique in each case. Due to 
domestic and foreign scientists we have an idea about their 
views of the nature of crisis management, its objectives, 
principles and forms [6,7,8]. 

Conclusions 
In Ukraine there is a constant tendency to realize the need 

for socially responsible behavior of different members of 
society, and above all - business. 

Charity from the obligation becomes an important part of 
corporate strategy; made public more non-financial reports; 
virtue is the norm of corporate social behavior, shifting the 
emphasis of social values and priorities. 

Along with economic factors on the competitiveness and 
profitability affect non-economic factors - the level of social 
security personnel, initiating programs to support hospitals, 
schools and orphanages, the implementation of innovative 
mechanisms for quality control, implementation of 
environmentally friendly and energy-saving technologies. 

Constructive cooperation between business and non-gover-
nmental organizations contribute to effective solutions to environ-
mental, social and demographic problems. However, in Ukraine 
there is a problem substituting concepts of "social responsibility" 
and "corporate social responsibility" concept of "charity". 

So in view of the key problems of society businesses 
applying new approaches in the mechanisms of social 
responsibility. 

Supporting social projects is one of the most important 
components of modern corporate reputation. 

Detection of concern about "weak" positions the 
company as indifferent, preoccupied and strong. 
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Social projects often focused on community development 
and civil society organizations confirms desire to invest in the 
future, further development, and therefore it means its 
willingness to work in the market for a long time. 

The role of business in conflict times becomes stronger. 
Implications for personnel companies: display of 

patriotism and unity of workers. 
Companies involved in the events of 2014 through invest-

ments in development and security staff, helping Army and 
internally displaced persons, as well as a developing its business. 

But Businessmen and managers should choose this option 
social responsibility, which would provide benefits and 
facilitated the removal or mitigation of shortcomings. 

Therefore, we can conclude that doing business in a 
socially responsible way leads to significant benefits, as 
evidenced expertise in business - structures that formed a 
sustainable competitive advantage by developing and 
implementing social technologies. 
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО 

КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ 
ВИКЛИКІВ 

 
Сучасний етап розвитку глобальної економіки хара-

ктеризується істотним посиленням воєнно-політичних 
загроз національній безпеці України. Важливого значення 
набуває контроль некерованої торгівлі товарами військово-
го призначення та подвійного використання. Український 
оборонно-промисловий комплекс і наукова сфера зустріли-
ся на новому рівні вагомості національної безпеки в сучас-
них умовах військової агресії та поширення тероризму.  
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Саме досконалість підсистеми експортного контролю за-
безпечує безпеку держави як у військовому, так і в еконо-
мічному аспектах.  

Науковий доробок вітчизняних та зарубіжних дослі-
дників, присвячений вивченню проблем експортного конт-
ролю, представлений працями Дж. Банна, В. Бегми, Р. 
Беттса, В. Бодрова, О. Власюка, С. Галаки, В. Горбуліна, О. 
Гришуткіна,  Р. Гроссман-  Вермааса, І. Дахно, О. Користі-
на, В. Мартинюка, В. Мунтіяна, Л. Оппенгейма, Г. Перепе-
лиці, О. Сівера, А. Сухорукова, Е. Терпена, Р. Тімербаєва, 
Б. Фінлея, В. Шеховцова, А. Шевцова, В. Шумбасова. Але 
сучасні глобальні виклики і загрози безпеки вимагають 
доповнення та  його розвитку, зокрема вдосконалення 
експортного контролю в системі економічної безпеки дер-
жави на основі дослідження економічних та правових 
проблем його реалізації в Україні. 

Необхідність модернізації інституціональних та ор-
ганізаційно-економічних засад здійснення експортного 
контролю  для досягнення стратегічних цілей зміцнення 
конкурентних позицій на світових товарних ринках та 
протидії загрозам економічній безпеці держави в умовах 
нестабільності та негативних глобальних викликів обумов-
лює актуальність теми дослідження. 

Експортний контроль є одним із заходів державного 
регулювання щодо забезпечення міжнародної безпеки, 
державним контрольним механізмом в напрямку селектив-
ного та оперативного виявлення, попередження і припи-
нення несанкціонованих поставок товарів військового 
призначення та подвійного використання, інструментом 
контролю структурної перебудови й технологічного онов-
лення промисловості в інтересах конверсії військового 
виробництва та відноситься до засобів реалізації зовніш-
ньоекономічного механізму забезпечення воєнно-
економічної безпеки держави [4]. 
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Основним завданням взаємодії структурних елемен-
тів підсистеми експортного контролю є сприяння забезпе-
чення збалансованості політичних та економічних інтере-
сів держави, що передбачає підвищення  конкурентних 
переваг підприємств на ринках озброєнь, попередження та 
виявлення порушень вітчизняними підприємствами зако-
нодавства в галузі експортного контролю, які можуть роз-
глядатися як недотримання Україною міжнародних зо-
бов’язань та негативно впливати на імідж держави[1]. 

До чинників виникнення ризиків безпеки, 
пов’язаних із недосконалістю контролю над експортом 
товарів військового призначення та подвійного викорис-
тання в Україні відносяться:  відсутність парламентського 
контролю за військово-технічним співробітництвом та 
припинення практики парламентського контролю; відсут-
ність цілісної системи контролю за експортом продукції 
ОПК; повільні темпи впровадження внутрішньофірмового 
експортного контролю; відсутність системи взаємодії з 
носіями нематеріалізованих (віртуальних) технологій, 
зокрема, з науковцями та співробітниками окремих чутли-
вих галузей (ядерної, біологічної, хімічної та ін.), фахівці 
яких можуть сприяти витоку інформації; непрозорість 
процедур експортного контролю в умовах недосконалості 
загальної системи демократичного контролю в державі [3]. 

Аналіз проблем виконання зовнішньоторговельних 
контрактів товарів військового призначення та подвійного 
використання дозволяє сформулювати такі основні чинни-
ки впливу на результативність експортних операцій, 
пов’язаних із темпоральним параметром експортного конт-
ролю, як: ускладнення процедури наданням повноважень  
юридичним особам України на право здійснення експорту 
ТВП та ПВ; неузгодженість діяльності законодавчих та 
виконавчих органів управління на етапі проведення пере-
говорів; неврегульованість взаємовідносин головних замо-
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вників військової техніки з субпідрядниками в періоди 
гарантійних та післягарантійних відносин. 

Інституціональний аналіз процедури експортного ко-
нтролю дозволив визначити загрози економічній безпеці, які 
пов’язані з недосконалістю діючого законодавства щодо 
контролю товарів подвійного використання, основними з 
яких є загроза втрати сучасних технологій подвійного вико-
ристання та конкурентоспроможності високотехнологічних 
товарів; ризик економічної та інформаційної безпеки в умо-
вах відкритості доступу до матеріалів із нових військово-
технічних розробок та втрати наукового військово-
технічного потенціалу; загроза «невідчутної» передачі тех-
нологій товарів подвійного використання та втрат можливих 
прибутків експортерів і бюджетних надходжень; загроза 
втрати  іміджу держави; митні загрози при експорті та імпо-
рті високотехнологічних товарів, котрі пов’язані з відповід-
ністю дозвільних документів та ймовірністю прямої та 
прихованої контрабанди  товарів подвійного використання. 
Найбільш вразливим у системі експортного контролю Укра-
їни визначено контроль за передачею товарів та технологій 
подвійного використання та «нечутливих» передач техноло-
гій, до яких також відноситься й «відплив умів». 

Таким чином, проаналізувавши  системні ризики 
при реалізації експортного контролю, визначимо пріорите-
тні напрямки раціоналізації експортного контролю в сис-
темі економічної безпеки держави . 

Генеральною метою стратегічних пріоритетів моде-
рнізації системи експортного контролю є безпека та раціо-
налізація механізмів експортного контролю.  

Стратегічними пріоритетом на рівні підсистеми 
експортного контролю є удосконалення механізмів експо-
ртного контролю шляхом: доповнення структурно-
функціональної побудови  економічної безпеки держави 
компонентою підсистеми експортного контролю; модерні-
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зацією інституціонального базису контролю за експортом 
товарів військового призначення та подвійного викорис-
тання до європейських  та світових стандартів безпеки; 
застосування нового теоретико-методичного підходу до 
визначення контролю; формування раціональної системи 
управління ризиками при контролі ТВП та ПВ; проведення 
спеціалізованих освітніх заходів щодо підвищення ефекти-
вності експортного контролю.  

Пріоритетами розвитку експортного контролю в 
процесі його модернізації  повинні стати: 

- підвищення ефективності бюджетних програм 
експорту високотехнологічної продукції, що буде сприяти 
додатковим надходженням від зовнішньої торгівлі ; 

-  створення передумов для зростання надходжень 
до бюджетів різних рівнів, що забезпечить фінансування 
оборони держави;  

-   підтримка зайнятість робочої сили і розвиток ін-
фраструктури оборонної галузі;  

- забезпечення подальшого інноваційного розвитку 
пріоритетних галузей і сфер економіки; 

- оптимізація механізмів експортного контролю в 
контексті зміцнення воєнно-економічної компоненти шля-
хом удосконалення прогнозних моделей фінансування 
спеціального фонду  МОУ;  

- проведення спеціалізованих освітніх заходів щодо 
підвищення ефективності експортного контролю, направ-
лених на протидію втратам  технологій  подвійного вико-
ристання, інтелектуального капіталу та його носіїв; 

- формування раціональної системи управління ри-
зиками при контролі товарів військового призначення та 
подвійного використання. 

Отже, стратегія раціоналізації експортного контролю 
повинна бути направлена на сприяння додатковим надхо-
дженням від зовнішньої торгівлі; підтримка зайнятості 
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робочої сили та розвитку інфраструктури оборонної галузі; 
покращення забезпечення фінансування оборони держави; 
зниження специфічних ризиків та небезпек при здійсненні 
експортного контролю з урахуванням спільних інтересів 
суб’єктів контролю; протидія втратам технологій подвійно-
го використання; підвищення динаміки здійснення експорт-
ного контролю. 

Перелік використаних джерел: 
1. Бегма, В. М. Експортний контроль України в контексті 
світового досвіду [Текст] / В. М. Бегма ; Укр. Центр економіч-
них і політич.досліджень ім. О.Разумкова // Національна безпека 
і оборона. – 2001. - № 6. – С. 76 – 79. 
2. Про державний контроль за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвійного використання 
[Текст] : закон України від 20 лютого 2003 р. № 549 – IV // 
Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 23. – ст. 148. 
3. Скляр, Н. М. Ризики експортного контролю та воєнно-
економічна безпека держави [Текст] / В. М. Бегма, Н. М. Скляр 
// Стратегічні пріоритети. – 2014. - № 2.– С. 98 - 104. 
4.  Скляр, Н. М. Економічний аспект експортно-контрольного 
регулювання передач продукції військового призначення та 
подвійного використання [Текст] / Н. М. Скляр // Стратегія і 
механізми регулювання промислового розвитку. Концепція 
соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації 
: зб. наук. праць / НАНУ, Ін-т економіки пром.-сті ; редкол.: І. П. 
Булєєв [та ін.]. – Т. 2. – Донецьк, 2011. – С. 312–323. 
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
 
Під оцінкою фінансової діяльності слід розуміти ви-

значення її результативності за допомогою прийомів фі-
нансового аналізу у системі фінансового моніторингу. 
Причому, результат оцінки набуватиме вигляду лінгвісти-
чної змінної, що визначено з урахуванням показників 
фінансової діяльності. 

Важливим кроком при удосконаленні підходу до 
оцінки фінансової діяльності постає вибір відповідних пока-
зників. З цією метою пропонуємо запозичити досвід  аналізу 
виконання бюджетних програм, де для оцінки використо-
вують показники результативності, структуровані у розрізі 
груп затрат, продукту, ефективності та якості.  

Характеристика показників результативності бю-
джетних програм проявляється у визначенні обсягів та 
структури ресурсів, які забезпечують виконання бюджет-
ної програми та характеризують структуру витрат бюдже-
тної програми (показники витрат); використанні для оцін-
ки  досягнення поставленої мети (показники продукту); 
визначенні витрат ресурсів на одиницю показника продук-
ту, досягнення визначеного результату (показники ефекти-
вності); характеристиці досягнутих результатів якості 
створеного продукту, що  задовольняють споживача відпо-
відно до їх призначення та  відображають послаблення 
негативних  чи посилення позитивних тенденцій у наданні 
послуг (товарів,  робіт) споживачам за рахунок коштів 
бюджетної програми (показники якості) [2].  

Специфічні особливості бюджетної сфери звужують 
сферу застосування її показників. У економічній літературі 
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науковцями розроблено систему показників саме для під-
приємств, проте, при оцінці фінансової діяльності групу-
вання параметрів за видами витрат, продукту, ефективнос-
ті та якості, які відповідно до об’єкту дослідження 
носитимуть нове призначення (табл. 1) [1], є відмінним від 
типового у бюджетній сфері і сприятиме проведенню 
аналізу за структурно-логічним підходом. Практична цін-
ність подібного групування у перспективі стане основою 
для фінансового планування. Показники результативності 
використовують як на початковому етапі планування, так і 
на завершальному для формування висновків про отримані 
результати оцінки. 

Таблиця 1  
Призначення показників результативності фінансової 

діяльності підприємства [складено автором на основі [2] 
№ 

з/п 

Групи 

показників 
Економічна сутність 

1. 
Показники 

витрат 

Характеризують розмір витрат понесених підприємством при 

управлінні фінансовою діяльністю 

2. 
Показники 

продукту 

Показують результат у кількісному чи вартісному вираженні 

від понесених відповідних витрат підприємством 

3. 
Показники 

ефективності 

Співвідношення показників продукту та показників витрат 

між собоючи навпаки, якщо показник продукту – кількісний 

вимірник 

4. 
Показники 

якості 

Показники, що підтверджують результативність, якість 

ведення фінансової діяльності підприємства 

  
На вході механізму проведення оцінки результатив-

ності постає облікова інформація з первинних документів, 
рахунків обліку, журналів. Наступним кроком аналізу є 
підготовка аналітичної вибірки та безпосередньо сам роз-
рахунок показників результативності, отримані дані за 
якими варто порівняти з даними попереднього періоду, що 
сприятиме відстеженню тенденцій фінансової діяльності.  

Більше детально зупинимося на джерелах інформа-
ції для аналізу показників результативності. Побудуємо 
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організаційно-методичну модель інформаційного забезпе-
чення оцінки результативності фінансової діяльності  (рис. 
1), де чітко прослідковується взаємозв’язок облікової ін-
формації з розрахунком показників.  

Набули подальшого розвитку процедурні аспекти 
проведення аналізу результативності фінансової діяльності 
через організаційно-методичну модель інформаційного 
забезпечення оцінки, що набувають нового значення у 
період розвитку інформаційних технологій, підвищуючи 
оперативність обробки та якість отриманих результатів 
аналізу фінансової діяльності. 

 
Список використаних джерел 

1. Панчук І. П. Показники результативності фінансової діяль-
ності промислових підприємств / І. П. Панчук // Управління 
економічними процесами на макро- і макрорівні: проблеми та 
перспективи вирішення : Матеріали Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф. молодих вчених (10-12 квіт. 2014 р.). – Львів : 
Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 185– 187. 
2. Про результативні показники бюджетної програми : Наказ 
Міністерства фінансів України № 1536 від 10.12.2010 р. 
[Електр. ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.minfin.gov.ua/control/ 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ 

ДЕРЖАВИ ЧЕРЕЗ ПІДТРИМКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Україна, будучи аграрною країною, має значний поте-

нціал виходу на міжнародні ринки. Разом з тим, розвиток 
сільського господарства тісно пов'язаний з високим рівнем 
ризику. Ризик у сільському господарстві полягає у відсут-
ності гарантій отримання результатів виробничої діяльності 
під впливом різних чинників, насамперед природних. Од-
ним із засобів зменшення та перерозподілу ризиків є пере-
дача їх на обумовлених умовах страховим компаніям. Агро-
страхування є оптимальним способом подолання 
сільськогосподарських ризиків, яке забезпечує безперерв-
ність, збалансованість і стабільність розвитку аграрного 
ринку, спроможне стимулювати аграріїв до запровадження 
більш досконалих виробничих процесів, а також здатне 
слугувати платформою для об’єднавчих партнерських угод 
між державними органами та приватним сектором у галузі 
страхування та перестрахування. 

Система державного регулювання страхової діяльності, 
що існує в Україні, за ступенем впливу на ринок та за метода-
ми, що застосовуються, займає проміжне положення. На ко-
жен конкретний вид страхування компанія повинна отримати 
ліцензію. Законодавчі та нормативні акти встановлюють чіткі 
вимоги до платоспроможності страховиків (розміру статутно-
го капіталу, кількості, порядку формування, норм відрахуван-
ня та порядку розміщення страхових та вільних резервів то-
що). Разом з тим держава гарантує захист інтересів страхових 
компаній, а також забезпечує умови вільної конкуренції у 
здійсненні страхової діяльності [4]. 
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З метою стимулювання розвитку сільськогосподар-
ського виробництва Законом України “Про державну під-
тримку сільського господарства України” від 24 червня 
2004 р. було визначено особливості державного регулюван-
ня ринку сільськогосподарського страхування шляхом 
запровадження комплексного та індексного страхування, а 
також створення Фонду аграрних страхових субсидій [2]. 
Проте вказані норми Закону виявилися неефективними, що 
зумовило прийняття 9 лютого 2012 р. окремого Закону 
України “Про особливості страхування сільськогосподарсь-
кої продукції з державною підтримкою”, який набрав чин-
ності з 1 липня 2012 р. Цей Закон спрямований на регулю-
вання відносин у сфері страхування сільськогосподарської 
продукції, що здійснюється із державною підтримкою, з 
метою захисту майнових інтересів сільськогосподарських 
товаровиробників і спрямований на забезпечення стабільно-
сті виробництва в сільському господарстві [3]. 

Державна підтримка страхування сільськогосподарсь-
кої продукції, згідно із зазначеним Законом, полягає у на-
данні з державного бюджету сільськогосподарським това-
ровиробникам грошових коштів у вигляді субсидій на 
відшкодування частини страхового платежу (страхової 
премії), фактично сплаченого ними за договорами страху-
вання сільськогосподарської продукції. Перелік сільського-
сподарських страхових ризиків, а також об’єктів страхуван-
ня, частина страхових платежів (страхових премій), яка 
субсидується з державного бюджету, визначається Кабіне-
том Міністрів України за поданням Міністерства аграрної 
політики та продовольства України. Порядок та умови 
надання державної підтримки шляхом здешевлення страхо-
вих платежів (премій) затверджуються Кабінетом Міністрів 
України за поданням профільного відомства [3]. 

Проте, незважаючи на очікування аграріїв, даний За-
кон не приніс очікуваних результатів. Головні сподівання 
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стосувались полегшення ведення господарства завдяки 
державним субсидіям, що значно б скоротило витрати 
підприємств та забезпечило б страхові компанії плато-
спроможним попитом на їхні страхові продукти. Однак, 
останні два роки субсидування агрострахування не відбу-
валося у зв’язку з відсутністю закладених коштів у бюдже-
ті, що у свою чергу прямо відобразилось на скороченні 
обсягів укладених страхових угод. 

У зв’язку з недієвістю державної політики щодо роз-
витку агрострахування в Україні та відсутністю чіткої 
стратегії для неї, необхідні конкретні кроки для уряду 
України у напрямку реальної підтримки системи страху-
вання сільськогосподарських товаровиробників та виве-
дення її на якісно новий рівень. Адже схем з надання дер-
жавної підтримки в агрострахуванні, відпрацьованих і 
успішно реалізованих у світі, є декілька. При цьому скрізь 
діють наступні принципи: 

- однотипність страхового договору;  
- єдина андеррайтингова політика (оцінки збитку); 
- стандартизовані підходи до оцінки вартості страху-

вання та відшкодування збитків.  
Обов'язкова складова - це можливість контролю з бо-

ку уряду над використанням державних коштів і результа-
тів програми. 

І. Головко пропонує три можливих шляхи розвитку 
агрострахування, за умови державного сприяння, що базу-
ються на успішному досвіді економічно розвинених країн, 
та таких, які досягли значних результатів у страхуванні 
сільського господарства: 

1. Впровадження системи катастрофічного покриття 
(Мексика, Індія, Німеччина), при якому створюється так 
званий держфонд катастроф, перестрахований на світових 
ринках. Сюди входять, як правило, індексні продукти 
погоди та/або врожаю, рідше - мультиризикові програми. 



  60 

2. Створення так званого державного адміністратора 
програми (як Federal Crop Insurance Corporation в США). 
Тут адміністратор формує політику аграрного страхування 
країни, розробляє та затверджує всі страхові програми, 
проводить відбір страхових компаній, які виступають в 
якості агентів з реалізації програми державної підтримки. 

3. Спільне створення державою і приватними страхо-
вими компаніями об'єднання страховиків, яке, за своєю 
суттю, є державно-приватним адміністратором та реалізує 
державну політику підтримки агровиробників (TARSIM в 
Туреччині, Agroseguro в Іспанії, а також в Португалії та 
Ізраїлі). У Канаді на федеральному рівні сформована полі-
тика агрострахування, а вже в кожній провінції на ринко-
вих умовах працюють 10 унікальних державних королівсь-
ких корпорацій. Переважно приватне страхування 
сільськогосподарських ризиків реалізовано у Франції, 
Австрії Швеції та Італії [1]. 

Крім цього, слід відмітити, що державна підтримка си-
стеми агрострахування не обмежується тільки виплатою 
субсидії на страхові премії. Важливо пам'ятати про еконо-
мічний фактор представлених вище механізмів. Адміністра-
тор програми державної підтримки розробляє програми 
страхування, перестраховує ризики, містить всі програми по 
супроводу - інформаційну систему менеджменту, збір і 
обробку метеоданих і даних врожайності, підготовку фахів-
ців, навчання агровиробників, законодавчі та інші ініціати-
ви. Простіше кажучи, адміністратор несе всі витрати з 
утримання системи. 

У Мексиці, Індії, США, Японії уряди взяли на себе ле-
вову частку витрат по фінансуванню адміністратора. У 
Туреччині, Іспанії, Канаді витрати в більшій чи меншій мірі 
перерозподілені між державою і страховим ринком [1]. 

Що стосується України, то у нашій державі Законом 
України “Про особливості страхування сільськогосподар-
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ської продукції з державною підтримкою” передбачалось і 
був створений адміністратор в особі Аграрного страхового 
пулу. Однак, на сьогоднішній день, точиться безліч диску-
сій стосовно демократичності принципів, ефективності 
його діяльності, правомірності відбору учасників та й 
загалом дієвості як структури, що покликана об'єднати 
провідні страхові компанії, що працюють з сільгоспвироб-
никами, підштовхнути їх до взаєморозуміння, виробити 
загальні правила поведінки на агростраховому ринку. 

Отже, проаналізувавши досвід розвинених країн та лі-
дерів на ринку агрострахування, можна стверджувати, що 
для розвитку агрострахового ринку України не тільки як 
механізму підтримки сільськогосподарського виробництва, 
а й як способу реалізації пріоритетних завдань держави, 
найбільш прийнятною буде модель спільного створення 
державою і приватними страховими компаніями об'єднання 
страховиків, яке реалізовуватиме державну політику під-
тримки агровиробників. Наразі провідні страхові компанії 
демонструють бажання і реальні дії до створення саме 
державно-приватного адміністратора і готові повністю 
утримувати цю структуру, що в умовах нашої країни є дуже 
важливим. Повинні будуть створені прозорі умови ведення 
бізнесу на ринку страхування сільськогосподарської про-
дукції, зроблені кардинальні зміни до системи виплати 
субсидій на страхові премії.  

Спільними зусиллями представників від агровиробни-
ків та представників страхового ринку повинен бути ство-
рений дієвий механізм для захисту, перш за все, агровироб-
ника, де кожен з представників сільськогосподарського 
виробництва зможе брати участь у прийнятті рішень щодо 
субсидованих програм і підходів до розв'язання різномані-
тних проблем, які торкаються їхніх інтересів та прав спо-
живачів страхових послуг. Страховики мають реалізовува-
ти програму державної підтримки тільки за умови 
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перерахування державою грошових коштів на спеціальний 
рахунок. Страховики будуть зобов'язані створювати спеці-
алізовані резерви під ризики страхування сільськогоспо-
дарської продукції. При цьому страховики, які побажали 
брати участь у реалізації програми державної підтримки, 
зобов'язані стати членами нового Аграрного страхового 
пулу і виконувати всі умови його членства. Страховики, які 
бажають працювати на вільному ринку, мають право бути 
асоційованими членами Пулу або працювати за межами 
спеціалізованого об'єднання. 

Отже, розвиток агрострахового ринку України не тільки 
як механізму підтримки сільськогосподарського виробництва, 
а й як способу реалізації пріоритетних завдань держави мож-
ливий за умови ефективної співпраці трьох основних учасни-
ків ринку: держави, сільськогосподарських товаровиробників 
та страхових компаній. Вирішення пріоритетних завдань 
держави можливе при побудові моделі спільного створення 
державою і приватними страховими компаніями об'єднання 
страховиків, яке реалізовуватиме державну політику підтрим-
ки агровиробників та буде залучати аграріїв до вирішення 
питань як державного субсидування, так і інших питань, що 
стосуються їхніх інтересів. Крім цього, необхідно створити 
дієву інфраструктуру агрострахового ринку, яка б забезпечи-
ла баланс інтересів усіх учасників. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА УПРАВЛІННЯ 
СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВИ 

 
На Конференції ООН з питань навколишнього 

середовища і розвитку, яка відбулася 1992 р. в м. Ріо-де-
Жанейро (Бразилія), було проголошено про перехід до 
моделі сталого розвитку. Необхідність переходу на модель 
сталого розвитку всіх країн світу об’єктивно зумовлена 
демографічним «вибухом», сучасною науково-технічною 
революцією, а також нинішнім кризовим станом земної 
біосфери, істотним зниженням її відновлювальних, 
відтворювальних і асиміляційних можливостей внаслідок 
надмірних антропотехногенних навантажень на природу [1]. 

Доктрина сталого розвитку – це системна суспільно-
соціальна доктрина, яка спрямована на зміну стосунків 
людини і природи задля розширення можливостей еконо-
мічного зростання, та на створення скоординованої глоба-
льної стратегії виживання людства, орієнтованої на збере-
ження і відновлення природних спільнот у масштабах, 
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необхідних для повернення до меж господарської місткості 
біосфери [2, с.34]. 

Серед принципів сталого розвитку виділяють: 
- стримання і обмеження природного приросту 

населення. Реалізація соціально-демографічної політики, 
спрямованої на регулювання основних показників 
демографічного розвитку і росту населення; 

- прискорений розвиток високотехнологічних 
виробництв, відмова від ресурсо- і енергомістких 
технологій. Структурна перебудова всієї економіки на 
користь глибоких і маловідходних технологій, екологічно 
небезпечних виробництв; 

- принципово нові підходи до раціонального 
природокористування, що ґрунтуються на максимальному 
збереженні природних ресурсів і середовища 
життєпомешкання суспільства, їх ефективному використанні; 

- поступова зміна орієнтирів і критеріїв соціально-
економічного розвитку, відмова від концепцій 
споживацького суспільства, перехід до критеріїв 
екологічно безпечного розвитку з розумним обмеженням 
рівня споживання; 

- активне міжнародне співробітництво в пропаганді і 
реалізації принципів сталого розвитку в різних країнах [3, 
с.36]. 

Сталий розвиток характеризує система індикаторів, 
які віднесені до розділів, пов’язаних з економічним розви-
тком, глобальним економічним співробітництвом, моделя-
ми споживання та виробництва (табл. 1).  



Таблиця 1 
Індикатори сталого розвитку [2, с.35] 

Розділ Підрозділ Ключовий індикатор Уточнюючі 
показники 

ВВП на душу населення Заощадження 
Частка інвестицій у ВВП Чисті заощадження як 

відсоток ВВП 

Макроекономіка 

 Рівень інфляції 
Сталість 
державних 
фінансів 

Відношення боргу до 
ВВП 

 

Рівень безробіття Зайнятість найбільш 
вразливих категорій 
населення 

Продуктивність праці та 
вартість одиниці праці 

 

Зайнятість 

Частка жінок серед 
зайнятих не у сільському 
господарстві 

 

Інтернет-користувачі на 
100 населення 

Лінії стаціонарного 
зв’язку на 100 чоловік 

Інформаційно-
комунікаційні 
технології  Кількість  мобільного 

зв’язку на 100 чоловік 
Дослідження та 

розробки 
 Валові витрати на 

НДДКР у ВВП 

Економічний 
розвиток 

Туризм Частка доходів від 
туризму у ВВП 

 

Дефіцит поточного 
рахунку до ВВП 

Частка імпорту з 
країн, що 
розвиваються 

Торгівля 

 Частка експорту до 
країн, що 
розвиваються 

Офіційна допомога 
розвитку як частка ВВП 

Частка іноземних та 
закордонних прямих 
інвестицій у ВВП 

Глобальне 
економічне 

співробітницво 

Зовнішнє 
фінансування 

 Частка іноземних 
приват-них переказів 
в ВВП 

Споживання 
матеріальних 
ресурсів 

Матеріальна витратність 
економіки 

Внутрішнє 
споживання 
матеріалів 

Споживання енергії Частка 
альтернативних 
джерел енергії 

Використання 
енергії 

Енергоінтенсивність за 
галузями 

 

Шкідливі відходи  Поводження з 
відходами Частка утилізованих 

відходів 
Утилізація 
радіоактивних 
відходів 

Моделі 
споживання та 
виробництва 

Транспорт Розподіл за видами 
транспорту 
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Концепція сталого розвитку системно поєднала три 
головні компоненти сталого розвитку суспільства: 
економічну, природоохоронну і соціальну. 

Економічний підхід полягає в оптимальному 
використанні обмежених ресурсів та застосуванні природо-
, енерго- і матеріалозберігаючих технологій для створення 
потоку сукупного доходу, який би забезпечував принаймні 
збереження (не зменшення) сукупного капіталу (фізичного, 
природного, або людського), з використанням якого цей 
сукупний дохід створюється.  

У контексті економічного підходу важливою скла-
довою стійкості є фіскальна стійкість.  

У короткостроковій перспективі умовою її вико-
нання є збалансованість видатків і джерел формування 
фінансових ресурсів – доходів та запозичень [4, с.45]. 
Проте в середньо- та довгостроковій перспективі умова 
фіскальної стабільності є дещо відмінною. Як вказує Юр-
ген фон Гаген, фіскальна стійкість тісно пов'язана з понят-
тям "міжчасового бюджетного обмеження". Останнє ста-
новить вимогу, що в довгостроковій перспективі 
дисконтована сума урядових витрат не повинна бути ви-
щою від дисконтованої суми доходів [5, c. 8].  

Ще одним критерієм фіскальної стійкості є здат-
ність уряду фінансувати зобов'язання без збільшення пода-
ткового тягаря. Зростання ж ставок основних податків 
призведе до підвищення фіскальної стійкості у коротко-
строковій перспективі, в той час як у середньо- та довго-
строковому періоді відбудеться зменшення очікуваних 
податкових надходжень. Звичайно, зниження обсягу фі-
нансових ресурсів держави призведе до зниження рівня 
фіскальної стійкості через необхідність додаткового збі-
льшення обсягу державного боргу [4, с.45].  

У цьому контексті з метою управління на рівні дер-
жави сталим розвитком через забезпечення стійкості дер-
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жавних фінансів необхідною умовою є наявність адекват-
ного, достовірного інформаційного забезпечення. Воно 
формується шляхом акумулювання показників виконання 
бюджетів, які, своєю чергою, є результатом зведення пока-
зників виконання кошторисів суб’єктів державного секто-
ру. У зв’язку з цим важливим кроком є приведення у від-
повідність національних стандартів підготовки фінансової 
звітності до міжнародних стандартів. 

Форми фінансової звітності, запропоновані в Націо-
нальних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку 
в державному секторі (НП(С)БОДС), що поступово вво-
дяться в дію Міністерством фінансів, дозволять користува-
чам отримати релевантну інформацію про стан активів, 
капіталу та зобов’язань суб’єктів державного сектору, 
співставну із аналогічними звітами зарубіжних установ і 
організацій. Протее складання звітності за такими форма-
ми має бути результатом повного переходу на НП(С)БОДС 
із відповідним внесенням змін до облікової політики, ме-
тодики та організації обліку в суб’єктів дежавного сектору.  
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Українська економіка переживає найскладніший пе-
ріод свого розвитку з моменту набуття незалежності. Нас-
лідком  анексії Криму та збройного конфлікту на сході 
країни стали руйнування виробничих і коопераційних 
ланцюгів, втрата міжгалузевих зв’язків, що призвело до 
згортання п’ятої частини економічного потенціалу.  

Сьогодні зрозуміло, що збереження якісних стандартів 
життя та цілісності економіки можливе лише за умови інте-
грації у Європейській Союз. Перспективи такої інтеграції 
значною мірою залежать від рівня міжнародної конкуренто-
спроможності країни, від наявності та характеру структур-
них змін, обумовлених входженням у європейський еконо-
мічний простір. Однією з головних передумов структурних 
змін, економічного зростання та подолання негативних 
тенденцій на ринку праці є  розвиток малого бізнесу. Зокре-
ма для регіонів країни, які не володіють значним промисло-
вим потенціалом, розвиток малого та середнього бізнесу є 
особливо актуальним в умовах обмеженості можливостей 
державного інвестування.  

До головних проблем об’єктивного наукового аналізу 
вітчизняного малого бізнесу  дослідники відносять: 

-  визначення категорії; 
-  проблеми методики економічного аналізу рівня 

розвитку малого бізнесу в Україні на основі між-
народних співставлень. 

Дійсно, вітчизняне законодавство не містить визна-
чення малого бізнесу. Натомість використовується  понят-
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тя «суб’єкти малого підприємництва». Науковці тлумачать 
категорію «малий бізнес» як сектор національної економі-
ки, який утворюють суб’єкти малого підприємництва 
[1;35] або як самостійний сектор економіки, що володіє 
значним інноваційним потенціалом, заснований на вико-
ристанні приватної й особистої власності, індивідуальної 
праці, виготовляє товари, провадить роботи й надає послу-
ги, має дуже обмежені виробничі ресурси (робочої сили, 
потужностей і ін.) [2;106]. Згідно чинного українського 
законодавства суб’єктами малого підприємництва є: фізи-
чні особи-підприємці та малі підприємства. 

Основною проблемою методики економічного аналі-
зу та оцінки рівня розвитку малого бізнесу в Україні є 
віднесення підприємств до категорії малих. Запровадження 
в Україні у 2012 р. нових критеріїв віднесення підприємств 
до категорії малих, середніх і великих наблизило їх визна-
чення до європейських стандартів, та разом з тим змінило 
значення показників, які характеризують фінансово-
економічний стан, тенденції та структурні параметри роз-
витку малого бізнесу. Крім того, вітчизняна статистика для 
спостереження й обліку  використовує одночасно два 
рівнозначних критерії: середня кількість працівників на 
підприємстві та обсяги доходу від будь-якої діяльності за 
звітний рік. Такий підхід не відповідає європейській прак-
тиці, де розмірні групи підприємств для їх статистичного 
обліку визначені тільки за одним критерієм кількості пра-
цюючих на підприємстві (табл.1).  

Тому на даний час з метою забезпечення зіставлення 
показників розвитку малого бізнесу в Україні та у країнах 
ЄС інформаційна база як правило формується за офіційни-
ми даними Державної служби статистики України по фізи-
чних особах-підприємцях і по підприємствам —  суб’єктам 
господарювання, згрупованим за кількістю зайнятих пра-
цівників. 



Таблиця 1 
Критерії віднесення підприємств до категорії середніх, 

малих та мікропідприємств 
Згідно Господарського кодексу 

України, Гл 6., ст. 55 
Згідно рекомендацій 
Європейського союзу 

 

середнє мале мікро 
підприємство 

середнє мале мікро 
підприємство 

Критерії 
віднесення  

      

Максимальна 
кількість 
працюючих, осіб  

250 50 10 250 50 10 

Максимальний 
річний дохід, 
млн. євро 

50 10 2 - - - 

Річна валова 
виручка* 

- - - 40 7 Без обмежень 

Загальний річний 
баланс* 

- - - 27 5 Без обмежень 

*на даний час має виключно декларативний характер, в практиці не 
використовується 

 

В Україні кількісно сформувався  і відповідає сере-
дньоєвропейському рівню сектор малих і середніх підпри-
ємств. На цей сектор в ЄС припадає 99,8 % від загальної 
кількості суб’єктів господарювання, ним створюється 66,8 
% робочих місць та 57,9 % доданої вартості. Кількість 
малих і середніх підприємств України станом на 1 січня 
2014 р. досягала 99,9 %від загальної кількості суб’єктів 
господарювання (3,5 млн. суб’єктів). Кількість зайнятих 
становить 7345 тис осіб, що утричі перевищує кількість 
зайнятих на суб’єктах великого бізнесу. Обсяг реалізованої 
продукції суб’єктами малого і середнього підприємництва 
в Україні – 2,6 трлн грн., що у півтора рази перевищує 
обсяг реалізації суб’єктами великого бізнесу [3, с.245].  

Разом з тим, за показниками якісних характеристик 
його розвитку та рівнем включення у вирішення найваж-
ливіших соціальних проблем, вітчизняний малий бізнес 
значно поступається розвиненим країнам світу.  

Отже, наявна відповідність відносних кількісних па-
раметрів розвитку малого бізнесу в Україні рівню аналогі-
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чних параметрів малого бізнесу в європейських країнах. Та 
проблeмa полягає  не в кiлькiсних пaрaмeтрaх функціону-
вання цієї сфери, a насамперед – у структурі вітчизняного 
малого бiзнeсу, його зосeрeджeностi нa посeрeдницьких 
опeрaцiях, вiдсутностi дiєвої спiвпрaцi з вeликими 
пiдприємствaми в рeгiонaх. 

Серед проблем функціонування малого бізнесу варто 
відмітити такі: 
- внутрішній ринок України має ознаки ненасиченого мо-
нопольного ринку, де монополії – це приватні підприємства 
на територіальних сегментах ринку чи у дрібних ринкових 
нішах. Серед основних вад українського ринку науковці 
відмічають: ненасиченість та сегментованість; неповну 
конкуренцію; рентоорієнтованість; олігопольну поведінку у 
ціноутворенні; усунення суб’єктами господарювання при-
родної інформаційної асиметрії чи її викривлення; 
- як і раніше, кількісно домінують підприємства оптової і 
роздрібної торгівлі, тобто такі, що створюють відносно 
незначну частину ВВП. Другою за пріоритетністю сферою 
діяльності СМБ в Україні є сфера послуг, а виробнича 
сфера представлена найменшою кількістю суб’єктів і най-
нижчою часткою зайнятих. Натомість пріоритетною сфе-
рою діяльності суб’єктів малого бізнесу у ЄС є сфера по-
слуг. Частка найманих працівників на малих 
підприємствах цієї сфери у майже у 1,5 разу більше, ніж в 
Україні. Навпаки, частка найманих на працівників сфери 
торгівлі у ЄС менша порівняно з вітчизняними малими 
підприємствами у 2,5 разу; 
- вітчизняні суб’єкти малого підприємництва характери-
зуються низькою  забезпеченістю власними фінансовими 
ресурсами та оборотним капіталом, підприємцям-
початківцям бракує коштів на початковому етапі станов-
лення Суб’єкти малого бізнесу не можуть отримати кредит 
у зв’язку з його високою вартістю, відсутністю застави та 
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обережною політикою банків, причиною якої є високий 
ризик неповернення кредиту; 
- порівняно з великими та середніми підприємствами, малі 
знаходяться у нeвигiдному положенні щодо матеріальних і 
кадрових ресурсів, інформаційних та інноваційних техно-
логій. Зокрема, питома вага вітчизняних малих підпри-
ємств із технологічними інноваціями, які отримували 
державну фінансову допомогу для розробки та запрова-
дження нововведень, в останні роки складає біля 3 % від їх 
загальної кількості. Для порівняння, у деяких країнах ЄС 
частка таких підприємств у кілька разів перевищує відпо-
відні показники вітчизняної економіки (Фінляндія — 31,6 
%; Німеччина — 20,6 %) [4;40]. 

Дані проблеми зумовлені як особливостями етапу 
економічного розвитку, так і характеристиками малого 
бізнесу як самостійного сектору економіки серед яких: 

- відносно слабка залежність результатів його функ-
ціонування від макроекономічних показників економіки; 

- функціонування в якості системи, що саморозвива-
ється й самовідтворюється; 

- нестабільна організація господарського механізму; 
- непорівнянність економічних інтересів з інтересами 

великого бізнесу; 
- специфічність форм поєднання факторів виробниц-

тва, що не завжди відповідає вимогам норм трудового 
законодавства; 

- значна відособленість від державних структур, що 
проявляється особливо в кризовій ситуації. 

На сучасному етапі особливо актуальним питанням 
стає визначення  кількісних та якісних критеріїв оцінки 
діяльності відповідних державних структур у створенні 
умов для розвитку малого бізнесу. Такі критерії мають 
визначатися цілями й пріоритетами розвитку малого бізне-
су в конкретному періоді, регіоні. У якості певних кількіс-



  73 

них критеріїв діяльності державних структур можуть бути 
використані не лише зростання  кількості функціонуючих 
підприємств, а в першу чергу, скорочення числа ліквідова-
них, таких, що не проводять діяльності, підприємств. Адже 
саме результативність діяльності зазначеної категорії під-
приємств виступає індикатором створення реальних спри-
ятливих умов для роботи.  

Для оцінки результативності діяльності різних органів, 
що створюють умови для діяльності малого бізнесу, доціль-
но використати такі показники: загальна кількість малих 
підприємств, яким була надана інформаційна, консульта-
ційна,правова, фінансова допомога з фондів підтримки 
малого підприємництва; розміри фінансової допомоги і її 
результати; ріст кількості малих підприємств, залучених до 
виконання державних і муніципальних замовлень.  

До якісних критеріїв оцінки діяльності відповідних 
державних структур можна віднести зміни в структурі ма-
лого бізнесу, що відображають позитивні зрушення на 
користь галузей матеріального виробництва, підвищення 
прибутковості діяльності,скорочення фінансових і інших 
витрат, пов'язаних з одержанням необхідної документації, 
створення державних інформаційних систем забезпечення 
малого бізнесу. 

Крім перерахованих вище якісних критеріїв, що є пріо-
ритетними на поточний період розвитку малого бізнесу в 
Україні, такими в найближчій перспективі повинні стати: 
розробка діючих механізмів фінансування малого бізнесу й 
ефективних форм співробітництва з державними структура-
ми, з великим та середнім бізнесом, а також створення умов 
для розширення міжрегіонального співробітництва. 
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БУДІВНИЦТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Будівництво є визначальним фактором розвитку ві-
тчизняної економіки, від якого значною мірою залежить 
ефективність функціонування усієї системи господарю-
вання. Важливість даного виду економічної діяльності 
пояснюється також тим, що будівництво створює значну 
кількість робочих місць, використовуючи при цьому про-
дукцію інших видів економічної діяльності. З розвитком 
будівництва набувають розвитку транспорт, енергетика, 
промисловість, торгівля тощо. Будівництво сприяє розвит-
ку суб’єктів малого підприємництва, що спеціалізується на 
ремонтних роботах, виробництві і встановленні меблів та 
ін. Таким чином, розвиток будівництва зумовлює економі-
чне зростання в країні та спричиняє виникнення необхід-
них умов для розв’язання багатьох соціальних проблем. 

З метою встановлення сутності терміну «будівницт-
во» доцільно розглянути визначення, наведені у норматив-
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но-правових актах. Згідно з п. 2 П(С)БО18 «Будівельні 
контракти» будівництво являє собою спорудження нового 
об’єкта, реконструкцію, розширення, добудову, реставра-
цію і ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт [1].  

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про плану-
вання і забудову територій» забудова територій (будівниц-
тво) передбачає здійснення нового будівництва, реконст-
рукції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування 
об’єктів містобудування, розширення та технічного пере-
оснащення підприємств [2]. У ст. 1 Закону України «Про 
архітектурну діяльність» будівництво визначено як нове 
будівництво, реконструкція, реставрація,  капітальний  
ремонт [3]. За Класифікатором видів економічної діяльнос-
ті Держспоживстандарту України (КВЕД) «будівництво» 
включає роботи з реконструкції, реставрації, технічного 
переустаткування, ремонту будинків і споруд, архітектур-
ні, інженерні роботи. КВЕД трактує будівництво як вид 
економічної діяльності (секція F, що містить у своєму 
складі 1 розділ, 5 груп, 17 класів та 26 підкласів) [4].  

А.Г. Завгородній та Г.Л. Вознюк зазначають, що 
«будівництво – процес спорудження будівель і споруд» [5, 
с. 65]. Н. Бондарєва трактує будівництво як процес спору-
дження будівель і споруд, що полягає у створенні нових 
підприємств, здійснює розширення, реконструкцію і техні-
чне переозброєння діючих підприємств та інших об’єктів, 
а також невиробничої сфери [6, с. 49]. Термін «будівницт-
во» тісно пов’язаний з функціонуванням будівельного 
комплексу країни – однієї із найбільш капіталомістких і 
диференційованих систем, кожна із складових якої харак-
теризується наявністю підприємств та організацій, які 
займаються різноманітними видами будівництва. 

Будівельне підприємство є основним суб’єктом будівни-
цтва. Деякі науковці [7, с. 130; 8], вживаючи термін «будівель-
на організація» і посилаючись на те, що саме він використову-
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ється у нормативно-правових документах (наприклад, у Мето-
дичних рекомендаціях з формування собівартості будівельно-
монтажних робіт), підтримують позицію, що термін «будіве-
льне підприємство» більш вірно відображає сутність виробни-
чої та підприємницької діяльності, ніж термін «будівельна 
організація». Підприємство є організаційною формою госпо-
дарювання згідно зі ст. 62 Господарського кодексу України 
[9]. Оскільки організація являє собою специфічне соціальне 
утворення, визначення якого відсутнє у нормативно-правових 
документах, вважаємо за доцільне використовувати  термін 
«будівельне підприємство».  

Таблиця 1 
Класифікація будівельних підприємств 

№ 
з/п 

Назва 
класифікаційної 

ознаки 

Вид будівельних підприємств 

Приватні 
Колективні 
Комунальні 
Державні 

1. Форма власності 

Підприємства, засновані на змішаній формі власності 
Національні 
Підприємства з іноземними інвестиціями 

2. Належність капіталу та 
контролю 

Іноземні  
Загальнобудівельні 3. Вид діяльності 
Спеціалізовані (проектні, вишукувальні тощо) 
Унітарні 4. Спосіб утворення 
Корпоративні 
Малі 
Середні 

5. Кількість працюючих 

Великі 
Внутрішньодержавні 6. Сфера діяльності 
Міжнародні 
Підприємства приватного права (господарські 
товариства: повні, командитні, товариства з обмеженою 
відповідальністю, товариства з додатковою 
відповідальністю, акціонерні товариства) 

7. Порядок створення 

Підприємства публічного права 
Підприємства житлового будівництва 8. Вид будівництва 
Підприємства нежитлового будівництва (промислового, 
транспортного тощо) 
Генпідрядні 9. Участь у спорудженні 

об’єкта Субпідрядні  



Розвиваючи визначення терміну «підприємство», 
подане у Господарському кодексі України, будівельне 
підприємство можна визначити як самостійний суб’єкт 
господарювання, створений органами державної влади, 
місцевого самоврядування або іншими суб’єктами для 
виконання будівельних робіт. Класифікацію будівельних 
підприємств подано у табл. 1. 

Дані табл. 1 свідчать про те, що ми пропонуємо ви-
окремлювати дев’ять найбільш важливих класифікаційних 
ознак. Будівельні підприємства при веденні обліку викори-
стовують різні нормативно-правові акти, зокрема, підрядні 
організації застосовують норми П(С)БО 18, що розробле-
ний, зважаючи на значну кількість специфічних особливо-
стей будівництва. Суттєвий внесок у дослідження даного 
питання внесли такі науковці, як В.В. Бабіч, Г. Кім, С.Я. 
Зубілевич, Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, А.В. Дмитренко, З.В. 
Задорожний  та ін. У міркуваннях учених спостерігаються 
деякі розбіжності. Так, В.О. Осмятченко стверджує, що 
внаслідок тривалості робочого періоду й одночасного 
ведення робіт на багатьох об'єктах у будівництві утворю-
ються великі залишки незавершеного виробництва [10, с. 
37-38]. Натомість, З.В. Задорожний вважає, що вони не є 
особливістю будівельних підприємств [11, с. 139]. Варто 
підтримати позицію В.О. Осмятченко [10, с. 37-38], адже 
залишки незавершеного виробництва і розподіл витрат між 
ним та готовою продукцією насправді вимагають точної 
оцінки та належного відображення в обліку, але зважаючи 
на те, що незавершене виробництво може з’явитися під час 
будь-якого виробництва, виокремлювати його як специфі-
чну ознаку будівництва не доцільно. В.С. Мисаков особли-
вості будівництва розрізняє за виробничо-економічними 
ознаками (особливості процесу виробництва, предметів 
праці, робочої сили) та організаційно-управлінськими 
ознаками (особливості органів, засобів управління 
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об’єктів, методів) [12, с. 6-7]. Розвиваючи ідеї вчених, 
пропонуємо організаційно-технологічні особливості будів-
ництва виділяти у двох площинах – будівельного процесу 
та будівельної продукції (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні особливості будівництва, що чинять вплив на 
облік основної діяльності будівельних підприємств 
 
Отже, ведення обліку і здійснення контролю на бу-

дівельних підприємствах обумовлені особливостями буді-
вельного процесу та особливостями будівельної продукції, 
а розвиток будівництва є першочерговим завданням еко-
номіки країни в цілому, від якого залежить розвиток інших 
видів економічної діяльності. 

Організаційно-технологічні особливості будівництва 

Значна тривалість процесу будівництва 

Нерухомість будівельної продукції при постійному

переміщенні засобів праці і робітників за об’єктами будівниц-

Різноманітність учасників будівельного процесу 

Залежність від природних факторів 

Територіальна розгалуженість об’єктів будівницт-

Особливий характер розрахунків за готову проду-

Особливості ціноутворення на будівельну продук-

Особливості будівельного процесу 

Особливості  будівельної продукції 
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ЩОДО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В 

УКРАЇНІ 
 

Досвід країн, які динамічно розвиваються, свідчить, 
що значна увага державної політки приділяється іннова-
ційному та науково-технологічному розвитку з концентра-
цією зусиль на проведенні власних досліджень за перспек-
тивними науково-технічними напрямами, що можуть 
забезпечити прориви у майбутньому, а також тісній інтег-
рації економічних агентів з метою посилення інноваційної 
компоненти. Для України курс на інноваційність набуває 
вкрай важливого значення, оскільки означатиме зниження 
матеріаломісткості та енергомісткості виробництва, зрос-
тання продуктивності праці, рівня конкурентоспроможнос-
ті національної економіки і забезпечення економічної 
безпеки держави. 

Але аналіз інноваційної діяльності в Україні протя-
гом десятирічного періоду свідчить про наявність вкрай 
загрозливих тенденцій. Так, у 2005-2014 рр. інноваційний 
розвиток промисловості України відзначався нестабільніс-
тю. У докризовий період рівень інноваційної активності 
підприємств був найвищим у 2007 р. Кількість промисло-
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вих підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, у 
2007 р. порівняно з 2005 р. збільшилася на 23,4 %, їх част-
ка у загальній кількості промислових підприємств – до 14,2 
% (з 11,9 %). Кількість підприємств, що впроваджували 
інновації, зросла на 46,4 %, їх частка – до 11,5 % (з 8,2 %). 
На стан інноваційної сфери руйнівно вплинула світова 
фінансово-економічна криза 2008-2009 рр., і у цей період 
показники інноваційної активності мали переважно низ-
хідну динаміку. 

У 2010-2014 рр. максимального рівня інноваційної 
активності промислових підприємств було досягнуто у 
2012 р. (17,4 %), а в 2013-2014 рр. відбувалося зниження 
цього показника до 16,8 % і 16,1 % відповідно. У 2014 р. 
впроваджували інновації 12,1 % загальної кількості проми-
слових підприємств (у 2013 р. – 12,9 %).   

Обсяги витрат на інноваційну діяльність у промис-
ловості у 2014 р. порівняно з 2005 р. зросли на 33,8 %. Але 
структура витрат залишається недосконалою: у 2014 р. 
підприємства на інновації спрямували 7,7 млрд грн., з них 
66,5 % коштів було направлено на придбання машин, об-
ладнання і програмного забезпечення, лише 22,8 % – на 
проведення науково-дослідних робіт. Аналіз показників 
обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт 
свідчить про позитивну динаміку у 2005-2010 рр. (зростан-
ня з 2234,7 млн грн. у 2005 р. до 5104,2 млн грн. у 2010 р. 
або у 2,3 разу) і негативну – у 2010-2014 рр. (скорочення 
майже на третину – з 5104,2 млн грн. до 3542,2 млн грн.). 
Відповідно обсяги витрат на виконання наукових і науко-
во-технічних робіт у 2005-2010 рр. зросли з 2377,4 млн грн. 
до 4338,0 млн грн. (у т. ч. за рахунок держбюджету – з 
340,2 млн грн. до 708,2 млн грн.), після чого відбувалось їх 
щорічне зменшення, і у 2014 р. цей показник становив 
3191,4 млн грн. (у т. ч. за рахунок державного бюджету – 
152,5 млн грн.). 
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Важливе значення для здійснення інноваційної дія-
льності в Україні має рівень розвитку інноваційного сере-
довища, який можна виміряти за допомогою індексів, що 
характеризують стан того чи іншого аспекту економіки та 
суспільства [1, с. 18]. Для цього виникає потреба у чіткому 
визначенні основних факторів, які впливають на іннова-
ційний розвиток України, що можна зробити на базі між-
народних спостережень та досліджень інноваційної спро-
можності та технологічної готовності країн світу [2, с. 11].  

Україна представлена у декількох доповідях та ін-
дексах, які оцінюють технологічну та інноваційну конку-
рентоспроможність країн. Серед них: глобальний індекс 
конкурентоспроможності Всесвітнього економічного фо-
руму (ВЕФ); індекс економіки знань Інституту Світового 
банку; глобальний індекс інновацій Корнельського універ-
ситету, бізнес-школи INSEAD та Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності (WIPO). 

Глобальний індекс конкурентоспроможності вклю-
чає групу показників інноваційної діяльності. За даними 
звіту ВЕФ, Україна у 2014 р. посідала 81 місце з балом 3,16 
(із 7 балів) серед 144 країн світу за субіндексом «Іннова-
ції», при цьому останніми роками спостерігається динаміка 
погіршення складових субіндексу (табл. 1).  

Таблиця 1 
Складові субіндексу інновацій індексу конкурентоспро-

можності України (бали, 1-7) [3] 
 Назва складових субіндексу 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Здатність здійснювати інноваційну 
діяльність 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,6 

Якість науково-дослідних закладів 4,2 3,9 3,6 3,6 3,7 3,6 3,8 
Витрати компаній на НДДКР 3,3 3,0 3,0 3,0 2,7 2,7 3,1 
Взаємодія закладів освіти та 
промисловості при здійсненні 
НДДКР 

3,6 3,5 3,5 3,6 3,6 3,4 3,5 

Закупівля високотехнологічних 
товарів за державний кошт 3,7 3,3 3,1 3,1 3,2 3,0 2,9 

Наявність вчених та інженерів 4,4 4,4 4,3 4,3 4,8 4,5 4,3 
  

Так, загальні показники динаміки 2008-2014 рр. свід-
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чать, що в Україні знизився рівень здатності здійснювати 
інноваційну діяльність, погіршилась якість науково-
дослідних закладів, скоротились витрати компаній на 
здійснення НДДКР та обсяги закупівель державою високо-
технологічних товарів. Також відзначається низький рівень 
співпраці у дослідній діяльності між закладами освіти та 
промисловістю, забезпеченості вченими та інженерами.  

Індекс економіки знань (Knowledge Economy Index) Ін-
ституту Світового банку є показником, який демонструє 
здатність країни використовувати знання з метою забезпе-
чення економічного розвитку. Цей індекс визначає резуль-
тативність науково-технологічної сфери й формується з 
чотирьох субіндексів: економічні стимули та інституції; 
інноваційна система; освіта та кадри; інформаційні та 
комунікаційні технології. 

За результатами дослідження, проведеного фахівцями 
Інституту, Україна у 2012 р. посідала 56 місце серед 145 
країн, що на дві сходинки нижче, ніж у 2000 р. (табл. 2).  

Таблиця 2 
Індекс економіки знань окремих країн світу [4] 

Країна Місце 2012 р. Місце 2000 р. Бал 2012 р. 
(0 – 10) 

Бал 2000 р. 
(0 – 10) 

Німеччина 8 15 8,90 8,84 
США 12 4 8,77 9,28 
Велика Британія 14 12 8,76 8,89 
Японія 22 17 8,28 8,81 
Франція 24 21 8,21 8,53 
Польща 38 35 7,41 7,23 
Казахстан 73 78 5,04 4,58 
РФ 55 64 5,78 5,28 
Україна 56 54 5,73 5,65 
  

Здатність забезпечувати свій економічний розвиток 
за допомогою знань в Україні за 10-бальною шкалою було 
оцінено у 5,73 бали, тоді як, наприклад, у Польщі таку 
здатність оцінено в 7,41 бали, Болгарії – 6,80, Угорщині – 
8,02, Чехії – 8,14. 

Глобальний індекс інновацій (Global Innovation 
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Index) Корнельського університету, бізнес-школи INSEAD 
та Всесвітньої організації інтелектуальної власності WIPO 
дозволяє оцінити здатність країн світу створювати сприят-
ливе середовище для інновацій, а також результат від 
інноваційної діяльності. 

Індекс складається з 84 субіндексів, згрупованих за 
наступними напрямками: інституції; людський капітал та 
дослідження; інфраструктура; розвиненість ринку; розви-
неність бізнесу; розвиток технологій та економіки знань; 
розвиток творчої діяльності.  

У 2014 р. Україна за Глобальним індексом іннова-
цій посіла 63 місце серед 143 країни світу з кількістю балів 
36,26 зі 100 (РФ – 49 місце і 39,14 балів, Польща – 45 місце 
і 40,64 бали) – табл. 3. 

Таблиця 3 
Динаміка глобального індексу інновацій, місце у рейтингу, 

бали, 0-100 [5] 
2011 2012 2013 2014 

Країна Місце Бал Місце Бал Місце Бал Місце Бал 
Німеччина 12 54,89 15 56,2 15 55,8 13 56,02 
США 7 56,57 10 57,7 5 60,3 6 60,09 
Велика Британія 10 55,96 5 61,2 3 61,3 2 62,37 
Японія 20 50,32 25 51,7 22 52,2 21 52,41 
Франція 22 49,25 24 51,8 20 52,8 22 52,18 
Польща 43 38,02 44 40,4 49 40,1 45 40,64 
Казахстан 84 30,32 83 31,9 84 32,7 79 32,75 
РФ 56 35,85 51 37,9 62 37,2 49 39,14 
Україна 60 35,01 63 36,1 71 35,8  63 36,26 
В середньому у 
світі 36,69 36,81 37,41  36,90  
Всього країн у 
рейтингу 125 141 142 143  

Аналіз субіндексів Глобального індексу інновацій 
свідчить, що в Україні найбільше відставання у 2014 р. від 
середніх показників у світі зафіксовано за такими складо-
вими: ефективність уряду (25,3 бали при середньосвітово-
му рівні 44,4), якість нормативно-правової бази (32,8 і 53,0 
бали відповідно), дослідники (14,3 і 20,1 бали), валові 



  85 

витрати на НДДКР (16,7 і 20,5 бали), валові витрати на 
НДДКР бізнесу (12,4 і 19,2 бали), експорт високотехноло-
гічної продукції (9,9 і 14,6 бали) – табл. 4. 

Таблиця 4 
Динаміка складових глобального індексу інновацій, бали, 

0-100 [5] 
(у чисельнику - дані для України, у знаменнику - в середньому у світі) 

Назва складника 2011 2012 2013 2014 

Ефективність уряду 23,8 
56,5 

20,6 
44,4 

15,7 
42,5 

25,3 
44,4 

Якість нормативно-правової бази 31,4 
58,2 

37,8 
56,3 

35,0 
54,5 

32,8 
53,0 

Дослідники  12,9 
16,6 

12,4 
14,6 

12,7 
16,1 

14,3 
20,1 

Валові витрати на НДДКР 17,1 
18,3 

19,6 
20,2 

19,2 
21,1 

16,7 
20,5 

Валові витрати на НДДКР бізнесу 65,3 
48,3 

64,5 
45,4 

13,3 
18,3 

12,4 
19,2 

Валові витрати на НДДКР, профінансовані з 
закордонних джерел 

56,0 
31,0 

45,4 
22,5 

34,6 
19,1 

33,1 
18,3 

Зайнятість в наукоємних секторах 61,1 
48,9 

61,1 
49,0 

51,7 
44,7 

58,6 
45,9 

Співробітництво між бізнесом та ВНЗ 41,1 
46,0 

42,6 
45,4 

42,8 
45,5 

40,7 
45,8 

Патентна активність резидентів в 
національному патентному бюро 

50,9 
23,6 

32,5 
18,4 

34,1 
17,6 

45,4 
19,4 

Наукові та технічні публікації 16,3 
20,9 

18,4 
22,1 

21,3 
25,5 

20,3 
25,7 

Виробництво високотехнологічної продукції н. д. н. д. 31,0 
36,4 

29,8 
34,6 

Експорт високотехнологічної продукції н. д. 
16,5 

н. д. 
15,5 

11,8 
16,2 

9,9 
14,6 

Імпорт високотехнологічної продукції н. д. 
26,9 

н. д. 
26,1 

20,7 
29,5 

23,6 
31,9  

Формування сприятливого інноваційного середовища 
для активізації інноваційної діяльності в Україні потребує 
насамперед: удосконалення інституційного базису реалізації 
інноваційної моделі розвитку промисловості; стимулювання 
комерціалізації інновацій у промислових підприємствах, а 
також забезпечення надійного та ефективного захисту прав 
на результати інтелектуальних продуктів, створених проми-
словим сектором; забезпечення розвитку взаємовигідних 
прогресивних форм виробничого і науково-технічного 
співробітництва України з країнами ЄС [6, с. 234]. 
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПОТЕНЦІАЛУ 

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ В 
УКРАЇНІ  

З метою оцінки потенціалу кластеризації у багатьох 
країнах успішно застосовуються такі методи, як метод 
оцінки коефіцієнтів локалізації виробництва у регіонах, які 
розраховуються за різними показниками (валової товарної 
продукції, ОЗ, зайнятості тощо); метод міжгалузевого ба-
лансу, який завдяки аналізу таблиць «витрати-випуск» 
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дозволяє оцінити зв’язки між галузями промисловості у 
межах окремих регіонів, а також пов’язані з ним методи 
теорії графів, мережевого аналізу; заснований на методі 
оцінки міжгалузевого балансу метод виявлення еталонних 
кластерів, який полягає у визначенні видів економічної 
діяльності, які найчастіше співлокалізовані територіально й 
відповідно мають ефект комплементарності [1, с. 96];  метод 
аналізу інноваційної активності господарських агломерацій 
(методика Європейської кластерної обсерваторії) [2]; мето-
ди експертної оцінки, анкетування, які доповнюють 
кількісні методи оцінки, та багато інших методів.  

Нажаль, на сьогодні наявний інструментарій для 
оцінки потенціалу кластеризації та виявлення кластерів у 
промисловості України є вкрай обмеженим через 
відсутність достатньої для її здійснення статистичної бази. 
Так, відсутність здійснення в Україні розрахунків стати-
стичних даних міжгалузевого балансу у регіональному 
розрізі не дає можливості проаналізувати зв’язки між галу-
зями промисловості у межах окремих регіонів. Застосу-
вання ж такої оцінки на рівні національної економіки в 
цілому зважаючи на значні розміри території України 
дасть надто узагальнені результати та не дозволить сфор-
мувати уявлення про територіальний розподіл та кількість 
потенційних та вже існуючих промислових кластерів, тому 
не представляє практичної цінності. 

Для загальної оцінки кластерного розвитку в Украї-
ні можуть бути використані дані звітів про глобальну 
конкурентоспроможність Всесвітнього економічного фо-
руму (ВЕФ) – табл. 1. Зважаючи на те, що одним з розроб-
ників методології розрахунку індексу глобальної конку-
рентоспроможності є засновник сучасної кластерної 
концепції М. Портер, інтегральний показник індексу 
включає значну кількість індикаторів, які дозволяють 
оцінити стан та потенціал розвитку кластерів в економіці 
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тієї чи іншої країни. Насамперед це стосується субіндексів 
складника «Рівень розвитку бізнесу», які були розроблені 
М. Портером з урахуванням всіх чотирьох складових «Ді-
аманту Портера» – оцінки наявності загальних та спеціалі-
зованих факторів виробництва, стимулюючих умов місце-
вого попиту, близького розташування споріднених та 
підтримуючих галузей, а також сприятливої економічної 
політики та інтенсивної конкуренції з боку інших фірм.  

З огляду на те, що кількість країн у рейтингу варію-
ється з року в рік, у таблиці наведено отримані Україною 
бали від 1 до 7 (1 – найгірший показник, 7 – найкращий).  

Таблиця 1 
Показники індексу глобальної конкурентоспроможності 
ВЕФ, що характеризують стан розвитку кластерів та поте-

нціал кластеризації  
бали від 1 до 7 

складник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Рівень розвитку бізнесу, 

у т.ч.: 
 Рівень розвитку 
кластерів 

 Кількість місцевих 
постачальників 

 Якість місцевих 
постачальників 

 Природа конкурентних 
переваг 

 Довжина ланцюгу 
доданої вартості 

 Контроль міжнародної 
дистрибуції 

 Рівень розвитку 
виробничих процесів 

 Рівень маркетингу 
 Готовність до передання 
повноважень 

3.9 
 

3.3 
 

4.7 
 

4.3 
 

3.1 
 

3.2 
 

4.5 
 

3.9 
4.0 

 
3.4 

3.6 
 

3.1 
 

4.4 
 

4.0 
 

2.8 
 

3.2 
 

3.9 
 

3.5 
3.8 

 
3.2 

3.5 
 

2.9 
 

4.5 
 

4.0 
 

2.9 
 

3.4 
 

3.6 
 

3.4 
3.7 

 
3.0 

3.5 
 

2.7 
 

4.4 
 

3.9 
 

2.9 
 

3.5 
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Складено автором за [3]. 
Як свідчать дані табл. 1, рівень розвитку в Україні 

кластерів залишається вкрай низьким – протягом 2009-
2011 рр. він стабільно знижувався і, попри певне покра-
щення показника у 2012-2015 рр., станом на 2015 р. він 
залишається нижчим за показник кризового 2008 року. Це 
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серед іншого пояснюється погіршенням умов для форму-
вання та розвитку кластерів в економіці, про що свідчить: 
− суттєве зниження якості місцевих постачальників при 
відносно високих показниках їхньої кількості; 
− втрата вітчизняними компаніями контролю над збуто-
вими мережами на експортних ринках та встановлення 
контролю іноземних компаній над дистрибуцією 
української продукції за кордоном попри покращення 
показників довжини ланцюгу доданої вартості, рівня роз-
витку виробничих процесів та маркетингу; 
− збереження високих показників монополізації ринків та 
переважання авторитарного стилю управління (низька 
готовність до передання повноважень) у компаніях через 
панування на ринках обмеженої кількості бізнес-груп; 
− побудова конкурентних переваг компаній переважно на 
експорті продукції з низьким ступенем переробки, про що 
свідчить зростання індексу розміру зовнішнього ринку при 
збереженні низьких показників складника природи конку-
рентних переваг; 
− нерозвиненість внутрішнього ринку та зростання 
імпортозалежності економіки, про що свідчить зниження 
індексу розміру внутрішнього ринку, на тлі слабкої 
орієнтованості компаній на потреби клієнтів та низької 
вимогливості покупців, викликаної погіршенням їхньої 
купівельної спроможності; 
− слабка інноваційна активність компаній, про що 
свідчать низькі показники  складників технологічної 
готовності та інновацій – попри певне зростання витрат 
компаній на НДДКР істотно скоротився показник впро-
вадження компаніями нових технологій; 
− погіршення показників якості загальної інфраструктури 
та інфраструктури фінансового ринку попри певне покра-
щення показника доступності фінансових послуг.  
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Усі ці чинники пояснюють низькі позиції України у 
рейтингу глобальної конкурентоспроможності за показни-
ком розвитку кластерів – у 2015 р. Україна посіла 124 
місце серед 140 країн світу.  

Загальна оцінка рівня кластерного розвитку у 
регіонах України представлена у звітах про 
конкурентоспроможність регіонів України, які складалися 
Фондом «Ефективне управління» за методологією розра-
хунку глобального індексу конкурентоспроможності ВЕФ 
протягом 2010-2013 рр. [4]. Показники субіндексу «рівень 
розвитку кластерів» свідчать, що протягом 2010-2013 рр. 
лідерами кластеризації в Україні залишалися східні області 
– Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька, а 
також АР Крим. Нажаль, розгортання воєнних дій на 
території Донецької та Луганської областей, а також 
анексія РФ АР Крим призвели до втрати значної частини 
промислового потенціалу цих областей, зруйнувавши 
виробничі ланцюги та міжгалузеві коопераційні зв’язки, 
які становили основу кластерних мереж.  

Аутсайдерами кластерного розвитку в Україні за 
даними рейтингу залишалися північні регіони – 
Чернігівська, Житомирська, Київська, Сумська області, а 
також частина західних – Волинська, Хмельницька, 
Чернівецька області. 

Слід зазначити, що протягом останніх років класте-
ризація стає одним з пріоритетів регіональної економічної 
політики в Україні – створення та розвиток кластерів ви-
знано одним з найважливіших напрямів у стратегіях роз-
витку багатьох регіонів. Постановою Кабінету Міністрів 
України від 6 серпня 2014 р. № 385 затверджено Державну 
стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року. 
На виконання цієї постанови у регіонах України було 
розроблено нові регіональні стратегії розвитку, у багатьох 
з яких передбачається застосування кластерного підходу 
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для вирішення економічних проблем регіонів та забезпе-
чення нової якості економічного зростання. Розвитку клас-
терної форми організації виробничої діяльності приділено 
увагу у стратегіях розвитку 15 областей України [5].  

Аналіз стратегій свідчить про те, що переважна біль-
шість областей розглядає кластерну модель як інструмент 
для реалізації двох головних завдань – забезпечення ефек-
тивного розвитку АПК та розбудови інноваційної моделі у 
промисловості, що визначено цілями застосування кластер-
ного підходу у 9 та 7 областях відповідно (табл. 2). Іншими 
зазначеними у стратегіях напрямами розбудови кластерної 
моделі є розвиток туристичного сектору, розвиток транско-
рдонного співробітництва, зміцнення потенціалу МСП, 
вирівнювання регіонального розвитку та вирішення про-
блем депресивних регіонів, розвиток підприємницького 
середовища та галузі альтернативної енергетики.  

Таблиця 2 
Застосування кластерної моделі у стратегіях розвитку 

регіонів України 
№ Мета Область 

Кількіст
ь 

областей 

1. 
Збільшення ефективності 
агропромислового виробництва  
та реалізація потенціалу АПК 

Вінницька, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, 
Кіровоградська, Полтавська, 
Тернопільська, Чернівецька, 
Чернігівська  

9 

2. Запровадження інноваційної 
моделі розвитку у промисловості 

Вінницька, Донецька, Житомирська, 
Закарпатська, Кіровоградська, 
Тернопільська, Чернівецька 

7 

3. 
Забезпечення розвитку 
рекреаційного потенціалу та 
туристичної галузі 

Тернопільська, Херсонська, 
Чернівецька, Чернігівська 4 

4. 
Сприяння розвитку 
транскордонного співробітництва 
та прикордонних територій 

Вінницька, Закарпатська, Львівська 3 

5. Забезпечення розвитку МСП Волинська, Полтавська, Чернівецька 3 

6. Зменшення диспропорцій 
розвитку у регіоні Донецька, Київська, Миколаївська 3 

7. Забезпечення розвитку 
інфраструктури підприємництва Донецька, Львівська, Херсонська 3 

8. Забезпечення розвитку сектору 
альтернативної енергетики Івано-Франківська, Чернігівська 2  

Складено автором на основі [5]. 



Проведений аналіз стратегій свідчить про те, що ви-
значення пріоритетних напрямів кластеризації у багатьох 
областях не враховує специфіки промислового розвитку 
регіону, залишаючи поза увагою галузі промисловості з 
найбільшим потенціалом кластеризації та сформовані 
міжгалузеві кооперативні зв’язки (наприклад, суднобуду-
вання та морська індустрія у Миколаївській обл.). Нато-
мість, у багатьох стратегіях має місце просте дослівне 
копіювання цілей та стратегічних пріоритетів регіонально-
го розвитку зі стратегій інших регіонів, включаючи пріо-
ритетні напрями та сектори для створення та розвитку 
кластерів (насамперед щодо створення кластерів в АПК та 
з метою розвитку підприємницького середовища). Це 
значно знижує якість та ефективність стратегій та вимагає 
їх суттєвого доопрацювання з урахуванням специфіки 
розвитку окремих регіонів та сучасного стану розвитку у 
них промислових кластерів. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Науковий-технічний та технологічний прогрес людс-

тва призвів до зменшення фізичної зайнятості людей у 
процесах виробництва необхідних для життя матеріальних 
благ. Відповідно ці процеси зумовили розвиток цілих 
напрямів та галузей зайнятості населення, збільшилася 
кількість людей на земній кулі, що призвело до мобілізації 
та глобалізації різних соціальних процесів, інститутів та 
небезпек. Відповідно, з глибокою соціальною диференціа-
цією суспільства підвищилися і їх ризики. Ці умови впли-
нули на розвиток і соціальних стандартів рівня життя на 
значній території нашої планети. Утворилась ціла система 
суспільно-економічних заходів, які спрямовані на забезпе-
чення населення від соціальних ризиків, наприклад: хворо-
ба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, 
нещасний випадок на виробництві тощо. Одним з таких 
заходів є – соціальне страхування, як фундаментальна 
основа державної системи соціального захисту населення, 
що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку 
непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих 
працездатними членами суспільства. 

Соціальні джерела правової форми соціального за-
безпечення мають свої витоки у моральних засадах суспі-
льства, — у категоріях чуйності, співчуття, справедливос-
ті, людяності, благодійності, які спрямовані на підтримку 
людини, котра фізично об'єктивно не в змозі забезпечити 
себе та своїх утриманців. В основі цього інституту лежить 
прагнення людської спільноти забезпечити одну зі сторін 
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публічного інтересу — підтримку фізичного існування 
людського суспільства, захисту слабких, немічних, хворих, 
інвалідів, дітей, врешті-решт, скажемо — непрацездатних, 
тобто таких, які ще або вже не можуть своєю працею 
утримувати себе і тих, хто перебуває на їх утриманні. Таке 
прагнення реалізовувалось як поза державним регулюван-
ням, так і за його допомогою. [1] 

Початковими формами соціального забезпечення 
були благодійництво і громадська опіка як вираз соціаль-
ної допомоги. Проте у міру усвідомлення суспільством 
важливості соціального забезпечення як одного з факторів, 
що зумовлює існування самого суспільства, воно було 
поставлене на державницький рівень. Були створені різні 
організаційно-правові моделі соціального забезпечення, на 
шляху реалізації яких у сучасний період спостерігається 
все більше проблем у всіх державах без винятку, незалеж-
но від рівня їх економічної могутності, політичної спрямо-
ваності, форм та режимів державного правління. [1] 

Вцілому ряд дослідників історії страхування висува-
ють теорію появи ідеї страхування трудового населення від 
ризику зникнення чи скорочення доходів від власної праці, 
які були чи не єдиним джерелом існування, яка виникла 
завдяки цілого ряду обставин, до числа яких відносять: 
• розвиток індустріалізації та формування робітничого 
класу, який живе виключно за рахунок доходів від своєї 
праці; 
• відносне скорочення частки населення, яке живе за 
рахунок своєї власності, що є джерелом власного забезпе-
чення; 
• утвердження найманої праці як сутності та постійного 
статусу зароджуваної нової капіталістичної системи. 

Таким чином висувається твердження, що поява 
страхування є наслідком індустріалізації, яка докорінно 
змінила спосіб одержання доходів [5]. 
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На нашу думку, така теорія розвитку історії страху-
вання має право на жаття, але у юридичній та індустріаліс-
тичній площині цього питання. 

Але є і теорія, яка більш глибше та ґрунтовніше роз-
криває суть розвитку та появи інституту страхування. Так 
В.І. Білканич вважає, що соціальні джерела правової фор-
ми соціального забезпечення мають свої витоки у мораль-
них засадах суспільства, – у категоріях чуйності, співчуття, 
справедливості, людяності, благодійності, які спрямовані 
на підтримку людини, котра фізично об'єктивно не в змозі 
забезпечити себе та своїх утриманців. В основі цього ін-
ституту лежить прагнення людської спільноти забезпечити 
одну зі сторін публічного інтересу – підтримку фізичного 
існування людського суспільства, захисту слабких, неміч-
них, хворих, інвалідів, дітей, врешті-решт, скажемо – не-
працездатних, тобто таких, які ще або вже не можуть сво-
єю працею утримувати себе і тих, хто перебуває на їх 
утриманні. Таке прагнення реалізовувалось як поза держа-
вним регулюванням, так і за його допомогою. [1] 

Початковими формами соціального забезпечення бу-
ли благодійництво і громадська опіка як вираз соціальної 
допомоги. Проте у міру усвідомлення суспільством важли-
вості соціального забезпечення як одного з факторів, що 
зумовлює існування самого суспільства, воно було постав-
лене на державницький рівень. Були створені різні органі-
заційно-правові моделі соціального забезпечення, на шля-
ху реалізації яких у сучасний період спостерігається все 
більше проблем у всіх державах без винятку, незалежно 
від рівня їх економічної могутності, політичної спрямова-
ності, форм та режимів державного правління. [1] 

У давні часи ініціатива у введенні певних видів соці-
альної допомоги часто виходила від князів. Князь Володи-
мир у 996 р. видав Устав, яким доручав духовенству й 
церковним структурам здійснювати опікування й нагляд за 
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лікарнями, лазнями, притулками для одиноких і встановив 
для благодійних закладів "десятину". Князь Володимир 
вжив багато благодійницьких заходів: заснував училища 
для навчання убогих людей, богодільні, запровадив народ-
ні свята, на яких влаштовувалося "годування" убогих, 
сиріт, вдів, бездомних, роздавалася щедра милостиня. 
Князь Ярослав Володимирович заснував сирітське учили-
ще, де опікував і утримував 300 юнаків. Велику роль у 
становленні інституту соціальної допомоги відіграло хрис-
тиянство. Єпископ Переяславський Єфрем, відомий як 
будівничий "строєній банних і врачевен", у 1091 р. побу-
дував для бідних і сиріт лікарні, призначив для них меди-
ків, постановив, щоб хворих доглядали й лікували безкош-
товно й в інших містах. [1] 

Найбільший вплив на розвиток системи соціального 
страхування внесли канцлер Німеччини Отто фон Бісмарк, 
який у 1883-1889 роках чи не вперше в світі в законодав-
чому порядку запровадив систему соціального страхуван-
ня, та лорд Великобританії Вільям Беверідж, який у 1942 
році підготував доповідь, в якій запропонував нові підходи 
до політики соціального забезпечення. 

Звичайно, і до часів Бісмарка також можна знайти 
свідчення наявності колективної соціальної політики. 
Засновані Церквою оздоровчі та навчальні структури існу-
вали століттями. У козаків на початку XVIII ст. існувала 
форма компенсації за виробничі травми. У XIII ст. в місті 
Дубровнику було проголошено програму страхування 
здоров'я через внески. [4]. 

Новий етап у становленні соціального забезпечення 
розпочався в 1863 р. з утворенням у Швейцарії на основі 
філантропічної організації «Суспільна користь» товариства 
Червоного Хреста як спеціальної інституції з надання допо-
моги пораненим у боях. Дана організація відіграла значну 
роль у допомозі інвалідам, військовополоненим, сиротам, 
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створювала шпиталі, пункти харчування, проводила саніта-
рну освіту населення. Осередок товариства Червоного Хре-
ста в Україні було відкрито в 1918 р. у Києві [2]. 

Україні притаманний свій шлях розвитку соціального 
страхування. Перші страхові закони в Україні, яка була 
складовою частиною Російської імперії, появились на поча-
тку ХХ ст. як захисна реакція урядових структур на вимоги 
робітників створити гарантовані правила соціальної захи-
щеності на виробництві. Вже в 1901 році законодавчим 
актом передбачалось призначення пенсій робітникам гірни-
чих заводів і копалень за рахунок роботодавців, яких визна-
вали винними в пошкодженні здоров’я. 

В 1912 році були прийняті на державному рівні закони 
"Про забезпечення робітників на випадок захворювання", 
"Про страхування робітників від нещасних випадків на 
виробництві" і ряд інших. Були створені так звані лікарняні 
каси, пізніше їх стали називати страховими касами. 

Після 1917 р. соціальне страхування в Україні розви-
валось в єдиному руслі всіх республік Радянського Союзу.  

Переломним моментом в історії соціального страху-
вання є передача його в управління профспілкам. Рішенням 
союзного уряду 23 червня 1933 року всі кошти соціального 
страхування, а також санаторії, будинки відпочинку та ряд 
інших установ були передані профспілкам 

У лютому 1991 року Уряд України і профспілки (на 
той час Рада Федерації незалежних профспілок України) 
прийняли спільну постанову "Про управління соціальним 
страхуванням в Україні", а в березні того ж року профспіл-
ки за участю представників Мінпраці, Мінфіну, Нацбанку 
України на практиці реалізували положення прийнятої 
спільної постанови. Так було створено принципово нову 
структуру – Фонд соціального страхування України. 

При створені Фонду ставилась головна мета – за-
безпечити фінансову самостійність та стабільність системи 
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соціального страхування, використати накопичений досвід 
і не допустити руйнування механізму реалізації конститу-
ційного права громадян на соціальне страхування. 

18 січня 2001 року Верховною Радою України, відпо-
відно до Основ законодавства України про загальнообов'я-
зкове державне соціальне страхування, прийнято Закон 
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатнос-
ті та витратами, зумовленими народженням та похован-
ням" і визначено Фонд соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності правонаступником Фонду 
соціального страхування України. 

28 грудня 2014 р. було прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
реформування загальнообов'язкового державного соціально-
го страхування та легалізації фонду оплати праці» № 77, 
яким у новій редакції викладено Закон України «Про загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування». Зокрема, 
цим законом визначено об’єднати Фонд соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності та Фонд соціально-
го страхування від нещасних випадків на виробництві, ство-
ривши натомість Фонд соціального страхування України. 

3 листопада 2015 року Петро Порошенко підписав 
Закон України № 736-VIII «Про внесення змін до Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» щодо забезпечення діяльності фондів соціа-
льного страхування у період реорганізації». Цим законом 
внесено зміни до розділу VII «Прикінцеві та перехідні 
положення», які передбачають заміну слова «ліквідація» 
словом «реорганізація», а також утворення комісій з реор-
ганізації Фондів. [3] 

Отже, ми підтримуємо на працю В.В. Собченка «Іс-
торико-національні етапи розвитку соціального захисту 
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населення» [6; 228-229] щодо визначення основних етапів 
розвитку соціального захисту в Україні: 

1. Проста благодійність – період X-XVI ст. 
2. Суспільне піклування – період XVI-XVII ст. 
3. Державне піклування – період XVIII ст. – 1917 р. 
4. Соціальне забезпечення – 1917 – 1991 р. 
5. Соціальний захист – з 1992 р. 
Але слід зауважити, що ряд історичних етапів по-

требують ретельних досліджень, і особливо привертають 
увагу часи дохристиянської доби. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИЦІЙ ПРОТЕСТАНТІВ ЩОДО 
ВІЙСЬКОВОЇ ПОВИННОСТІ 

 
Сьогодні Україна фактично перебуває у стані військо-

вого конфлікту. Таке становище нашої держави повертає 
протестантів до вирішення питання служби в армії.  

Ставлення протестантів до військової служби було і 
залишається неоднозначним. Перші віровчення євангель-
ських християн і баптистів відзначалися демократизмом у 
цьому питанні. «Ми вважаємо себе зобов’язаними нести, 
коли цього вимагатиме від нас влада, військову службу… 
але ми віруємо, що жодного примусу не має бути до тих, 
які за глибоким покликом совісті… просять звільнити їх 
від виконання служби зі зброєю» (Сповідання віри христи-
ян-баптистів», 1906 р.) «Ми визнаємо військову повинність 
як оброк, але маємо спілкування з тими, хто думає інакше 
щодо цього питання» (Віровчення євангельських христи-
ян», 1910 р.). [2]. Відтак, кожна окрема громада і навіть 
кожен окремий віруючий, могли мати свою позицію.  
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На етапі становлення євангельського руху, наприкінці 
ХІХ – поч. ХХ ст., віруючі переважно безвідмовно йшли в 
армію. Це не засуджувалося одновірцями, бо таке рішення 
лишалося на совісті кожного віруючого.  

У роки Першої світової війни багато євангельських 
християн і баптистів брало участь як у бойових діях, так і в 
роботі в тилу. Присутність протестантів у складі війська 
сприяло тому, що євангельські ідеї поширювалися разом із 
рухом фронту. Так, у 1916 р. у Рівному перебували війсь-
ковослужбовці Попов, Суховій і Стасюк, які, за спогадами 
У. Біліци, були служителями євангельських церков. Саме 
Попов звершив перше у Рівному хрещення, поклавши 
початок громаді євангельських християн. [4]. 

В умовах громадянської війни у середовищі протес-
тантів почали переважати пацифістські настрої. Із встанов-
ленням радянської влади вони підсилилися можливістю 
звільнення від військової служби за релігійними переко-
наннями. Цю можливість мав би надавати декрет «Про 
звільнення від військової повинності за релігійними пере-
конаннями» (від 1919 р. в РСФРР і 1921 р. в УСРР).  

Апогеєм розвитку пацифістських позицій стало те, 
що у 1922 р. союз євангельських християн проголосив 
відмову від служби в армії, слідом за ним це зробив союз 
баптистів. Засуджуючи такі дії обох союзів, видатний діяч 
євангельсько-баптистського руху І. В. Каргель зазначав: 
«Це рішення поповнило громади масою молодих людей, 
які не були християнами, і навіть не думали бути такими. 
Їм тільки потрібно було уникнути військової служби». [6].  

Однак вищезгаданий декрет був лише способом за-
гравання нової влади із протестантами, оскільки слідом за 
цим документом вийшло кілька інструкцій, які максималь-
но обмежували його дію. Таким чином, чисельність звіль-
нених від військової служби була дуже низькою. 
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Радянська влада, розуміючи що питання служби в 
армії важливе для протестантів, продовжувала тиск на них 
саме в цьому контексті. Її турбував не стільки факт відмо-
ви від служби, скільки процес зростання чисельності про-
тестантів. Причину цього зростання влада вбачала у на-
данні пільг щодо виконання військової повинності. 

Під тиском влади лідер євангельських християн 
І. Проханов у 1923 р. звернувся до одновірців із закликом: 
«Визнати військову повинність у Радянській Росії за оброк, 
тобто за обов’язок для євангельських християн…» Така 
позиція лідера викликала обурення у частини віруючих, що 
призвело до розладу у союзі і навіть до розколу деяких гро-
мад. Християнський історик С. Савинський пише: «Розлад у 
громадах щодо військового питання іноді доходив до того, 
що противники військової повинності дивилися на тих, хто її 
визнає як на зрадників і відступників від істини…» .[5]. Не 
оминула ця доля і союз баптистів. Під тиском влади 1926 р. 
вони прийняли таке ж рішення. «За всю історію євангельсь-
ко-баптистського братства, - підсумовує С. Савинський, - 
жодне питання не внесло в ряди баптистів і євангельських 
християн стільки розладу, як питання про службу в армії і 
виконання військової повинності».  

1925 р. було прийнято закон СРСР «Про 
обов’язкову військову службу», в якому залишалися пільги 
для віруючих, але тільки для тих, хто народився і був ви-
хований у сім’ях чиї релігійні переконання забороняли 
службу зі зброєю.  

Вчені Р. Сітарчук та П. Кравченко зазначають, що 
«остаточно держава «розв’язала» проблему військової 
повинності лише у 30-ті роки, коли саме існування релігій-
них об’єднань було нею заборонене». [3].  

Як і одновірці в Радянській Україні, євангельські хри-
стиян, що проживали в умовах міжвоєнної Польщі визнавали 
військову службу громадянською повинністю. Водночас 
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держава забезпечила можливість альтернативної служби в 
армії та прийняття присяги у формі, яка не суперечила сум-
лінню віруючих. У розпорядженні Міністерства військових 
справ від 1928 р. зазначалося, що євангельські християни, які 
стали членами церкви не менше ніж за 20 місяців до дня 
призову, для проходження служби могли розподілятися у 
санітарні й адміністративні батальйони, а за розпорядженням 
Міністерства внутрішніх справ від 1919 р., вони могли скла-
дати присягу у вигляді слова «так». Водночас зустрічалися 
випадки, коли призовники не могли за допомогою довідок 
ідентифікувати себе з євангельськими християнами, бо часто 
належали до незареєстрованих громад, а відтак не мали 
можливості скористатися альтернативною службою. [1]. 

Історик Ю. Решетніков виділяє три найбільш поши-
рені позиції євангельських християн і баптистів щодо служ-
би в армії, які виробилися в процесі розвитку спільнот: 

1.Прийняття обов’язковості військової служби на 
загальних засадах. 

2.Можливість служби в армії лише за умови неучас-
ті у бойових діях (служба без зброї в руках, у допоміжних 
підрозділах). 

3.Неможливість військової служби для євангельсь-
ких віруючих. Така позиція була найрадикальнішою і 
водночас найменш поширеною і належала окремим вірую-
чим або окремим громадам. [5]. 

У роки Другої світової війни у середовищі єванге-
льських віруючих існували всі три позиції. Відомі факти 
активної участі протестантів у бойових діях не лише Чер-
воної армії, а й руху опору. Водночас були випадки кате-
горичної відмови брати зброю до рук, що часто могло 
коштувати відмовнику життя. Більшість тих, хто відмовив-
ся служити у війську, влада засуджувала до ув’язнення у 
виправно-трудових таборах.  
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У повоєнний період переважна частина молоді від-
бувала строкову службу у війську. Дехто з протестантів, 
визнаючи неприйнятною для християнина присягу, потра-
пляв на службу у будівельні батальйони чи інші допоміжні 
підрозділи.  

Здавалося б, питання звільнення від військової по-
винності протестантів в умовах незалежної України вже 
було вирішене Законом «Про альтернативну (невійськову) 
службу» від 12.12. 1991 р. Водночас сьогодні у середовищі 
євангельських віруючих не існує однозначної позиції щодо 
служби в армії. Зокрема, 1) є молоді люди, які бажають 
виконувати свій громадянський обов’язок на загальних 
засадах; 2) існують християнські організації військовослу-
жбовців, наприклад «Об’єднання християн-
військовослужбовців України», що передбачає наявність 
віруючих, які є професійними військовими; 3) протестанти 
виступають за впровадження інституту капеланства у 
Збройних Силах України.  

Таким чином, сьогоднішні реалії неоголошеної вій-
ни змушують церкву знову повертатися до проблеми вій-
ськової повинності, виробляючи теологічні позиції щодо 
цього питання, опираючись на досвід минулого релігійної 
спільноти та потреби сучасного суспільства. 
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УКРАЇНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОНОВЛЕННЯ 

ЗМІСТОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТИ 
 

Довгим і нелегким є процес формування українознав-
ства як науки. Воно розпочало концептуально оформляти-
ся наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. І як наукова система 
знань про Україну й українство, українознавство не може 
прогресувати без аналізу тенденцій власного розвитку, без 
підведення підсумків наукових здобутків, без виявлення 
провідних тенденцій збагачення знань та встановлення 
повноти й достовірності дослідження вузлових проблем. 
Ці завдання українознавства зі здобуттям Україною неза-
лежності не вичерпалися, а навпаки актуалізувалися. 



Відновлення державної незалежності сприяло форму-
ванню якісно нового політичного, економічного та інтеле-
ктуального підґрунтя для розвитку українознавства як 
інтегрованої системи знань про Україну та українців у 
структурі українознавчих наукових осередків. Концептуа-
льний поступ та розвиток українознавства здійснюється у 
структурі Науково-дослідного інституту українознавства 
МОН України, Інституту українознавства ім. 
І. Крип'якевича НАН України, Центру українознавства 
КНУ імені Тараса Шевченка, численних установ, що спри-
яють утвердженню складових українознавства, кафедр 
українознавства, Асоціації українознавців тощо. Діяльність 
Міжнародної асоціації україністів, щорічні міжнародні 
українознавчі конференції та конгреси на базі НДІ україно-
знавства МОН України, міжнародні конгреси істориків, 
українознавчі конкурси тощо слугують популяризації 
українського слова. Але досить повільно йде процес утве-
рдження українознавства як навчальної дисципліни, вона 
не стала основою філософії державної національної полі-
тики. Усвідомлене розуміння владними структурами ба-
гатства національних традицій, історіософської основи 
буття українського народу, яке акумулює українознавство, 
дасть змогу пришвидшити подолання економічної, полі-
тичної і соціальної криз суспільства. Успіх державного 
будівництва, безперечно, залежатиме від того, наскільки 
інші нації, що населяють Україну, будуть ідентифікувати 
себе з українським народом, а це, у свою чергу, прямо 
пов’язане із розвитком українознавства вшир та вглиб, 
використанням позитивного досвіду попередніх століть у 
популяризації наукової українознавчої інформації.  

Про важливість цілісного осмислення і вирішення 
питань буття українства, збереження і розвиток національ-
ної культури з великим занепокоєнням свого часу говорив 
В. Вернадський: «Питання стоїть про охорону інтересів 
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істинної культури. Питання стоїть, нарешті, про збережен-
ня й розвиток руського племені з його споконвічних коре-
нів про посилення його опору чужорідним впливам…». І 
серед практичних заходів вирішення цих питань він бачив: 

«а) встановлення правильного погляду на українсь-
кий рух у спеціальних виданнях…; 

б) сприяння якнайшвидшому вирішенню шкільного 
питання…; 

в) сприяння введення спеціальних дисциплін з укра-
їнознавства у вищій школі та встановлення предметів у 
середній» [1, с. 46-47]. 

«Українознавство – наука про український етнос у 
межах України та всієї планети; все, що пов’язане з буттям 
України і українства», – зазначає директор Інституту укра-
їнознавства, академік П. Кононенко [2, с. 37]. 
М. Грушевський зауважив, що українознавство – інтегру-
юча, універсальна система наукових знань, що має охоп-
лювати всі наукові дисципліни про український народ і 
Україну. «Поняття українознавства як дослідження мину-
лого і сучасного українського народу, його властивостей і 
особливостей, його території та різноманітних умов, які 
впливають на життя і розвиток, могло сформуватися лише 
поступово» [3, с. 37].  

Національна система виховання й освіти обґрунто-
вана українознавчими чинниками, на які звертали увагу 
вітчизняні науковці в різні історичні періоди існування 
нашої держави: І. Огієнко, О. Сухомлинський, 
В. Майборода, П. Кононенко та ін. – здійснення освіти 
рідною мовою, врахування національних особливостей при 
складанні робочих програм та підручників, творче викори-
стання в навчальному (педагогічному) процесі  багатства 
національної культури, етнопедагогічного досвіду україн-
ців тощо. Щодо складових українознавства, то 
М. Грушевський до них відносив історію українського 



  108 

народу, українську мову та літературу, фольклор, економі-
чну історію та економічну географію, економіку і статис-
тику, археологію, етнологію, антропологію, фізичну гео-
графію, право, статистику. 

Будучи практично апробованою навчальною і нау-
ковою дисципліною (відкриття кафедр українознавства 
відбулося в 1917 р. – (3 Універсал Центральної Ради) та 
запровадження навчальних предмети в освітні програми), 
вона ґрунтується на низці основоположних наукових посі-
бників [4]. Однак у період утвердження комуністичної 
ідеології (30-ті роки XX ст.) вивчення та впровадження цієї 
дисципліни припиняється. Проте наукові дослідження 
українознавства розвивається за межами нашої держави – 
Гарварді, Парижі, Мюнхені.  

Сучасний етап у відродженні і розвитку науково-
освітнього українознавства тісно пов’язаний із суспільно-
політичними та соціально-економічними трансформаціями, 
яких зазнало українське суспільство і українська державність 
на початку 1990-х років. Створення мережі наукових осеред-
ків (інститутів, наукових центрів, студій), відкриття кафедр 
та запровадження інтегрованих курсів у загальноосвітніх та 
вищих навчальних закладах характеризує якісно новий, 
прогресивний етап у вивченні та викладанні українознавства 
як наукової, так і навчальної дисципліни. 

Сучасні дослідники перебувають у сприятливих 
умовах для наукової діяльності: відсутня політична цензу-
ра, є вільний доступ до архівосховищ, межі дослідницько-
го поля не обумовлюються відповідними ідеологічними та 
державними  настановами тощо. Все це дозволяє по-
новому осмислити факти з української історії, накопичені 
історичні знання, відродити українознавчі студії, винищені 
в 1930-х роки XX ст. Українознавство трансформувалося у 
повноцінну галузь історичних знань із відповідною атри-
бутикою: визначені об’єкт і предмет досліджень; розроб-
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лені структура, цілі, завдання; використовується існуючий 
та формується, доповнюється категоріально-поняттєвий 
апарат; окреслюється методологічний інструментарій.  

Значення українознавства в оновлені змістової 
складової освіти підкреслюється рядом державно-правових 
документів. «Українознавча підготовка – вивчення історії 
розвитку української нації, її культури, ментальних харак-
теристик, синтезу звичаїв, вірувань, світорозуміння, мора-
льних, правових, етичних та естетичних норм, національ-
них базових цінностей, процесу самоусвідомлення і 
утвердження, як політичної нації і держави, усвідомлення 
місця українців серед народів і культури світу» [5, с. 30]. 
«Українознавство є і методологією і обов’язковим предметом 
усіх типів навчальних закладів та має повсюдно впроваджува-
тися з 01. 09. 2001 р.» [5, с. 4]. 

«Українознавчий зміст освіти» підкреслюється і своє-
рідним науково-інформаційним «проривом», який пов'яза-
ний з проведенням тематичних наукових конференцій, 
«круглих столів», науково-практичних семінарів та конфе-
ренцій, на яких активно обговорювалися питання розвитку 
українознавства, пошуку нових методологічних підходів у 
висвітленні історії української національної ідеї, історії 
України, народознавства, краєзнавства, етнографії, філо-
софії, – тобто тих наук, які вивчають усі сторони суспіль-
ного, громадського та культурного життя українців. 

Акцентуація уваги до українознавства як інтеграти-
вної системи знань, яка є основою всіх ланок системи 
освіти, засвідчується і регулярним виданням збірників 
статей, наукових праць, підручників та посібників, матері-
алів за результатами роботи наукових зібрань різних рівнів 
[2; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Від рівня розвитку українознавчих дисциплін, нале-
жної уваги з боку держави залежатиме і виховання націона-
льного-свідомого молодого покоління. На сьогодні додаєть-
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ся як актуальне завдання – утвердження українознавства 
всередині України, його легітимізацію на всіх рівнях освіт-
нього процесу з метою збереження українства на геополіти-
чній карті Європи як самостійного і незалежного народу. 
Відродження суверенної держави зумовило й відродження 
науково-освітнього українознавства як цілісної системи 
виховання і освіти в інтегрованій єдності концентрів: Укра-
їна - етнос, - природа, - мова, - нація, - держава, - культура, - 
міжнародні відносини. Українознавчі цінності варто окрес-
лити як методологічний підхід у складанні сучасних навча-
льних програм. Адже українознавство як система знань про 
Україну й українство постає в освіті як важливий і незапе-
речний засіб реалізації національної ідеї, як засіб націона-
льного виховання. І той, хто підтримував ідею національно-
го відродження, ідею незалежної України, ідею формування 
української нації, звертається не лише до вивчення україно-
знавства, але й сприймає його як незаперечний факт онов-
лення змістової складової освіти. Поряд із професійністю 
для освітніх проектів мають бути принципи гуманізму, 
демократії, права, національності. Виховання таким чином 
високого рівня національної свідомості, державницького 
мислення з урахуванням набутого досвіду дасть змогу віль-
но обирати подальший шлях історичного поступу.  
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УКРАЇНСЬКІ ПРЕДСТАВНИКИ ВІД ВОЛИНІ У 
ПОЛЬСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ (1922–1927 рр.) 

 
Вищий законодавчий орган Польської держави став 

для українців трибуною для висловлення своїх прагнень, 
боротьби проти обмеження діяльності українських культу-
рно-освітніх і господарських інституцій, протестів проти 
сваволі адміністрації на місцях. Про активність українсь-
ких парламентарів та про ступінь гостроти питання протя-
гом міжвоєнного двадцятиліття свідчить той факт, що саме 
українські народні обранці найчастіше з-поміж усіх парла-
ментарів виступали з сеймової трибуни та піднімали най-
болючіші проблеми життя українців у Польщі. Так, за 
нашими підрахунками, у сеймі 1922-1927 рр. представники 



  112 

Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя подали 1002 
інтерпеляції і 116 депутатських пропозицій, що стосували-
ся усіх без винятку царин життя, 278 разів виголошували 
промови з сеймової трибуни. Крім того, 145 інтерпеляцій, 
11 пропозицій та 38 промов – на рахунку проурядового 
Українського селянського клубу від Галичини. Проте за 
цими сухими цифрами та фактами дещо втрачається пер-
сональний вимір українського парламентського представ-
ництва, ховаються долі й постаті живих людей. Зібраний 

матеріал дозволяє персоніфікувати, 
"оживити" діяльність українців Волині у 
парламенті Польської республіки між-
воєнного періоду, представляє їх короткі 
життєписи та доробок у законодавчих 
органах. 

 
Карпінський Олександр (1867 – 

1929). Народився в Сувалках. Закінчив юридичний факу-
льтет Московського університету, переїхав до Варшави, 
займався юридичною практикою. У 1915-17 рр. працював 
суддею в Чернігові, де став членом Товариства українсь-
ких поступовців. У 1918 р. – заступник міністра внутрі-
шніх справ в уряді В.Винниченка, деякий час – керівник 
міністерства закордонних справ. З 1922 р. займався адво-
катською практикою у Рівному, член місцевої філії "Про-
світи". В 1922-1927 рр. – сенатор за державними списками 
від БНМ, голова українського сенаторського клубу, пра-
цював у правничій та регламентній комісіях. Публікував 

статті в періодиці [3, s.458]. 
 
Козицький Сергій (1883 – 1941). 

Народився у Володимирі-Волинському, 
у 1902 р. закінчив учительську семінарію 
в Холмі, в 1911 – вчительський інститут 
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та кооперативні курси у Москві [5, s.255]. Переслідувався 
царською владою. В добу УНР був повітовим комісаром 
освіти в Кам’янці-Подільському. В 1921 р. повернувся на 
Волинь, працював вчителем у с.Лип’є та с.Михалківці у 
Здолбунівському повіті. У 1922–1927 рр. – посол сейму від 
Блоку національних меншин. Член Українського сеймово-
го клубу, в 1926 р. – його голова, один із найбільш актив-
них українських послів сейму. Працював в освітній сеймо-
вій комісії. Автор 191 інтерпеляції, 3 депутатських 
пропозицій, 13 разів виступав з сеймової трибуни. Польсь-
кі суди 4 рази вимагали зняти з нього депутатську недото-
рканість з метою відкриття кримінальних справ. Один із 
засновників партії "Селянський союз", в 1926 р. підтримав 
утворення "Сельробу", входив до його ЦК. Після розколу 
"Сельробу" очолював "Сельроб-правицю". Керував "Про-
світою" в Острозі, брав участь в діяльності низки українсь-
ких культурно-освітніх і громадських інституцій. На на-
ступних парламентських виборах здобув мандат сенатора 
за списками "Сельробу" від Волинського воєводства [4, 
s.178-179]. В 1930 р. був арештований і засуджений на 
півтора року за антидержавну діяльність. Після звільнення 
відійшов від громадсько-політичної діяльності, був дияко-
ном в Острожці, за деякими даними – симпатизував ОУН. 
Помер у січні 1941 р. в лікарні Острога. Був одним із до-
слідників української народно-пісенної творчості Волині і 
Холмщини.  

 
Козубський Борис (1886 – 1953). 

Народився у Вишнівці Кременецького 
повіту, закінчив Острозьку гімназію, 
навчався на юридичних факультетах 
Київського і Харківського університетів. 
Вступив до Революційної української 
партії, пізніше – до УСДРП. В 1914-17 
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рр. – голова повітової земської управи у Кременці, пізніше 
голова міської ради і наглядової ради союзу кооперативів 
[2, s.332]. В 1917 р. був делегатом до Центральної Ради, 
член партії соціалістів-федералістів. Засновник і голова 
"Просвіти" в Кременці. В 1919 р. був інтернований поля-
ками у таборі в Домб’є. В 1922–1927 рр. – посол сейму від 
Блоку національних меншин. Член Українського сеймово-
го клубу. Працював у сеймових комісіях: конституційній, 
комунікаційній, правничій. Автор 34 інтерпеляцій, 1 депу-
татської пропозиції, 7 разів виступав з сеймової трибуни. В 
1925 р. став одним із співзасновників УНДО, увійшов до 
складу ЦК. Співзасновник українського народного дому у 
Кременці і товариства "Сільський господар". В 1930-х 
роках займався приватною адвокатською практикою. Пе-
реслідувався польською владою, двічі арештований. Вліт-
ку 1941 р. – член Української національної ради у Львові 
та Української ради довір'я на Волині. Під час війни про-
довжував юридичну практику у Кременці та Львові. Ареш-
тований НКВД в серпні 1948 р., засуджений на 25 років. 
Відбував покарання у Мордовії, де й помер.  

 
Левчанівська Олена (1881 – 

1940). Народилася у маєтку Городно на 
Волині. Склавши екзамени на атестат 
зрілості у Петербурзі, вступила на 
філософський відділ Віденського 
університету. За сімейними обставина-
ми змушена була перервати навчання, 

згодом закінчила історичне відділення на Вищих жіночих 
курсах у Москві. Деякий час працювала у Житомирі, де 
разом з С.Підгірським і М.Черкавським долучилася до 
створення ряду українських організацій і діяльності місце-
вої "Просвіти". Наприкінці 1919 р. повернулася на Волинь, 
працювала у ковельських та луцьких українських організа-
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ціях. У 1922 р. обрана до сенату від Волинського воєводст-
ва за списками БНМ, працювала в комісії закордонних 
справ [3, s.419]. Налагодила контакти з галицькими жіно-
чими організаціями, зокрема – з Союзом українок. Після 
закінчення сенаторських повноважень деякий час мешкала 
в Луцьку, а в 1931 р. переїхала до родинного маєтку. В 
1939 р. арештована органами НКВС і невдовзі розстріляна 
(за іншою версією – померла на засланні в Казахстані). 

 
Луцкевич Марко (1882 – 1934). 

Народився 26.04.1882 р. в Ковелі. Отри-
мав початкову домашню освіту і 
навчався в міській двокласній школі, 
пізніше закінчив вільний Народний 
Університет в Москві. Деякий час був 
членом Українсько-Руської партії 
хліборобів, підтримував зв’язки з 

колами есерів. Активно долучився до передвиборчої агіта-
ції БНМ в 1922 р., за що був заарештований, але в зв’язку з 
обранням його послом сейму у виборчому окрузі №56 був 
звільнений. Член Українського сеймового клубу. Склада-
ючи депутатську присягу, принципово виголосив її споча-
тку українською, а потім польською мовою. Працював у 
сеймових комісіях: охорони праці, комунікацій. Автор 3 
інтерпеляцій, 1 депутатської пропозиції, 3 рази виступав з 
сеймової трибуни. На початку 1920-х років встановив 
контакти з галицькими політичними колами, за деякими 
даними співпрацював з УВО. Пізніше зближується з кому-
ністичними діячами і переходить на радянофільські пози-
ції. Польські суди 4 рази вимагали зняти з нього недотор-
каність з метою відкриття кримінальних справ. На їх 
вимогу в квітні 1923 р. Луцкевич був відданий до рук суду 
за звинуваченням в антидержавних промовах. Розуміючи, 
що відповідальності не уникнути, втікає до Чехословаччи-
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ни, а звідти – до СРСР [1, s.158]. Позбавлений депутатсь-
кого мандату "за відсутність на сеймових засіданнях без 
вагомої причини". В СРСР певний час займався журналіст-
ською діяльністю, в 1926 р. був арештований радянськими 
органами безпеки і відправлений до Сибіру, де у 1934 р. в 
таборі він і помер. 

 
Маркович Лев (1881 – 1930). 

Народився в м.Оргієві в Бессарабії. 
Навчався у гімназіях в Калуші, Варшаві 
та Києві. Після військової служби 
оселився у батьківському маєтку в 
с.Михалківці Острозького повіту. 
Продовжив справу батька, очоливши 

місцевий кредитний кооператив. Брав діяльну участь у 
громадській роботі, очолював гмінний виконавчий комітет, 
пізніше – голова повітової управи. В 1922 р. обраний сена-
тором від Волинського воєводства за списками БНМ, пра-
цював у комісіях: правничій і самоврядування. Очолював 
Український кооперативний банк в Острозі, став засновни-
ком і керівником місцевої кооперації, почесним членом 
товариства "Просвіта" [2, s.335-336]. Помер наприкінці 

1930 р. в Острозі. 
 
Назарук Сергій (1896 – 1952). 

Народився у Володимирі-Волинському, в 
1915 р. закінчив гімназію в Києві. 
Мобілізований у царську армію, брав 
участь в українізації військових частин [1, 
s.158]. В 1919 р. повернувся на Волинь, 

разом з іншими ентузіастами заснував у Володимирі това-
риство "Просвіта". У 1922 р. був кандидатом до сейму за 
списком БНМ у виборчому окрузі №56 (Ковель, Любомль, 
Володимир, Горохів). Посольський мандат отримав у 1923 



  117 

р. замість В.Комаревича, якого верховний суд позбавив 
депутатських повноважень [2, s.333]. Член Українського 
сеймового клубу, у 1925 р. був заступником голови. Пра-
цював у сеймових комісіях: військовій та морській. Автор 
68 інтерпеляцій, 1 депутатської пропозиції, 8 разів висту-
пав з сеймової трибуни. Був одним із співзасновників 
партії "Селянський союз", на установчому з’їзді "Сельро-
бу" голосував проти входження "Сельсоюзу" до складу цієї 
сили, відтак з групою однодумців покинув ряди партії, 
пізніше разом з П.Васильчуком намагався відродити дія-
льність "Селянського союзу". В 1935 р. вступив до ВУО, 
член його повітової управи. Наприкінці 1946 р. заарешто-
ваний НКВД, засуджений до 7 років таборів. Помер в 1952 
р. у таборі в Кемеровській області Росії. 

 
Павлюк Іларіон (1887 – ?). 

народився у с.Колесники Рівненського 
повіту. В 1905 р. закінчив шестирічну 
школу, згодом – слухач вільного 
університету ім.Шанявського у Москві. 
Призваний на військову службу до 
царської армії. Під час революції – 

організатор української адміністрації в Острозі, прихиль-
ник С.Петлюри [2, s.333]. Як український урядовець інтер-
нований поляками, після звільнення працював у власному 
господарстві. В 1922–1927 рр. – посол сейму від Блоку 
національних меншин, обраний у виборчому окрузі №58 
(Кременець, Дубно, Острог). Член Українського сеймового 
клубу. Працював у сеймових комісіях: охорони праці, 
торгово-промисловій. Автор 13 інтерпеляцій, 3 рази висту-
пав з сеймової трибуни. Безпартійний, проте вважався 
симпатиком УНДО. 
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Пирогов Микола (1875 – 
1961). Народився у Чернігові, здобув 
медичну освіту. В 1910-15 рр. – бур-
гомістр Ковеля. В 1915-1919 рр. – 
організатор і керівник української 
гімназії в Києві. У 1922–1927 рр. – 
посол сейму від Блоку національних 
меншин, обраний у виборчому окрузі 

№56 (Ковель, Любомль, Володимир, Горохів) [3, s.327]. 
Член Українського сеймового клубу (заступник голови), 
його представник у сеймовому суді честі. Працював у 
сеймових комісіях: морській і громадської опіки. На запит 
представників правоцентристської польської більшості у 
травні 1923 р. верховний суд позбавив М.Пирогова депу-
татських повноважень через відсутність громадянства 
(хоча той і проживав на Волині від початку 1900-х років). 
Боровся за українізацію богослужінь, староста Благові-
щенської церкви у Ковелі. Під час Другої світової війни 
працював в органах самоврядування, входив до складу 
Української ради довір'я на Волині, знову був міським 
головою Ковеля. Після війни – на еміграції, помер в 1961 
р. в Австралії. 

 
Підгірський Самійло (1888 – 

1944). Народився у с.Любитів 
Ковельського повіту в заможній 
селянській родині. В 1914 р. здобув 
юридичну освіту в петербурзькому 
університеті. Працював у Києві, де 
організував Товариство українських 

адвокатів, пізніше – голова Волинського губерніального 
земства у Житомирі, один із засновників церковного брат-
ства Св. Спаса. Вступив у партію соціалістів-федералістів, 
був депутатом від Волині у Центральній Раді. Редактор 
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першої української газети "Громадянин", один з організа-
торів "Просвіти" і "Рідної хати". В 1921 р. арештований 
польською владою. Після звільнення відкрив адвокатське 
бюро у Луцьку [2, s.334]. В 1922–1927 рр. – посол сейму 
від Блоку національних меншин, обраний у виборчих 
округах №56 (Ковель) і 57 (Луцьк, Рівне). Член Українсь-
кого сеймового клубу, заступник голови, пізніше його 
очолював. Працював у сеймових комісіях: адміністратив-
ній, правничій, закордонних справ. Автор 53 інтерпеляцій, 
3 депутатських пропозицій, 17 разів виступав з трибуни. В 
1923-24 рр. зблизився з галицькими політичними колами, 
зокрема з групою Д.Донцова, став співзасновником і пер-
шим головою Української партії національної роботи 
(революції), яка пізніше увійшла до складу УНДО. Під-
тримував діяльність цієї сили на теренах Волині, співпра-
цював з "Сельсоюзом". Неодноразово виступав адвокатом 
в політичних процесах, за деякими свідченнями – був 
членом УВО, пізніше співпрацював з ОУН. В 1927 р. заа-
рештований за зберігання забороненої літератури, засу-
джений до 2 років ув’язнення, проте виправданий апеля-
ційним судом. Здобув посольський мандат за списками 
БНМ в 1930 р., проте незабаром Пілсудський розпустив 
сейм другого скликання, тож С.Підгірський навіть не склав 
присяги. В 1930-х роках займався адвокатською практи-
кою. З приходом радянської влади перебував на нелегаль-
ному становищі. Під час німецької окупації працював у 
місцевому самоврядуванні, за зв’язки з ОУН було знищено 
його дружину і дочку. Входив до складу Української ради 
довір'я на Волині, був одним із кандидатів до Української 
Головної Визвольної Ради. В 1944 р. заарештований і роз-
стріляний НКВД (за іншою версією – помер у тюрмі в 
Києві в 1945 р.).  
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Хом’як Нестор (1897 – 1967). На-
родився у с.Яковичі Володимир-
Волинського повіту. У 1915 р. з родиною 
евакуйований до Харкова, де 
мобілізований до армії. Потрапив до 
російського експедиційного корпусу і 

відправлений до Франції, отримав тяжке поранення, зали-
шився інвалідом. В 1920 р. повернувся у рідні краї, вчите-
лював. У 1922 р. був кандидатом до сейму за списком 
БНМ у виборчому окрузі №56 (Ковель) [3, s.329]. Посоль-
ський мандат отримав у 1925 р. замість М.Луцкевича. Член 
Українського сеймового клубу, проте особливої активності 
не виявив. Після закінчення депутатських повноважень 
займався господарством у с.Березовичі. В 1935 р. вступив 
до ВУО, був членом повітової управи. З приходом радян-
ської влади перебував під слідством, арештований в травні 
1941 р., але втік з в’язниці у день вибуху війни. Працював 
у власному господарстві і був церковним дияконом. Знову 
арештований НКВД у 1948 р. за співпрацю з українським 
підпіллям. Засуджений на 25 років таборів, згодом вирок 
пом’якшено до 10 років. Відбував покарання у Тайшеті, 
звільнений після амністії у 1955 р. Помер у рідному селі в 
1967 р. Посмертно реабілітований. 

 
Черкавський Михайло (1878 – 

1929). Народився у с.Якимівці 
Кременецького повіту. Після закінчення 
Кременецької духовної семінарії 
навчався на історико-філологічному 
відділі Варшавського університету, де 
належав до підпільної "Української 

студентської громади". Друкувався у часописах Києва і 
Львова. Перевівся до університету в Петербурзі, закінчив 
його в 1907 р. Викладав у школах Бессарабії, пізніше в 
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Луцьку. Під час Першої світової війни евакуйований до 
Білгорода, де викладав у гімназії й інституті. Після вибуху 
революції і утворення Центральної Ради уряд призначив 
його комісаром освіти в Житомирі, де організував україн-
ські школи і гімназію, українознавчі курси, редагував 
спільно з С.Підгірським тижневик "Громадянин" і "Волин-
ську газету", один із засновників церковного братства Св. 
Спаса. Делегат від Волині до Центральної Ради, член пар-
тії соціалістів-федералістів. Пізніше переїхав на Волинь, 
оселився в Дубно, згодом у Кременці, став засновником 
місцевої "Просвіти". В 1920-1921 рр. очолював Дермансь-
ку учительську семінарію [2, s.335]. В 1922 р. обраний 
сенатором за списками БНМ, був головою українського 
сенаторського клубу, працював в освітній комісії. В 1925 р. 
став співзасновником УНДО, увійшов до складу ЦК. Боро-
вся за українізацію православної церкви, член "Комісії для 
перекладу Св.Письма та Богослужбових книг на українсь-
ку мову", уповноважений Українського церковного комі-
тету у Варшаві. Учасник українських делегацій на 3, 4 і 5 
Конгресах національних меншин. У Луцьку редагував 
партійний друкований орган – тижневик "Українська гро-
мада", член Товариства українських літераторів і журналі-
стів ім.І.Франка. В 1928 р. – радний міської ради у Луцьку, 
кандидат до сенату другого скликання від БНМ. Помер в 
1929 р. у Львові, де й похований. 

 
Чучмай Максим (1887 – 1936). 

Народився у с.Дранча Руська 
Кременецького повіту. Закінчив школу 
в Почаєві, учительську семінарію і 
курси кооператорів у Житомирі. У 
1917-19 рр. – голова Дубенської 
повітової земської управи, інспектор 

споживчої кооперації. Належав до партії есерів [2, s.331]. У 
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1922–1927 рр. – посол сейму від Блоку національних мен-
шин, обраний у виборчому окрузі №58 (Кременець, Дубно, 
Острог). Член Українського сеймового клубу, один із 
засновників соціалістичної фракції у його складі. Входив 
до складу ЦК "Сельсоюзу", пізніше – керівник "Сельробу". 
Працював у сеймових комісіях: торгово-промисловій, 
боротьби з дорожнечею, бюджетній. Автор 51 інтерпеляції, 
2 депутатських пропозицій, 6 разів виступав з сеймової 
трибуни. Польські суди 3 рази вимагали зняти з нього 
недоторканість з метою відкриття кримінальних справ, в 
1928 і 1930 рр. арештовувався за передвиборчу агітацію, 
розповсюдження радянофільських поглядів. Очолював 
повітову "Просвіту" в Дубні і кооператив "Наша культура" 
в Здолбунові, друкував статті у фахових господарсько-
кооперативних виданнях та тижневику "Наше життя". 
Після розколу в "Сельробі" очолював його правицю, вів 
переговори про об’єднання з УСРП і УНДО. На наступних 
парламентських виборах 1928 р. обраний за списком №8 
"Сельроб-правиці" в округах №58 (Кременець) та №60 
(Пінськ) [4, s.123-124]. На початку 1930-х років М.Чучмай 
шукає контактів з УНДО, після невдачі – приймає пропо-
зицію співпраці від Волинського Українського 
Об’єднання. З 1932 р. – керівник окружної управи ВУО в 
Дубні, товариства "Просвітянська хата", представляв пові-
тові структури в ЦК ВУО. 

Загалом до сейму першої каденції було обрано від 
Волині 12 послів, від Полісся – 2, від Холмщини та Підля-
шшя – 6. Ці 20 народних обранців утворили сеймовий 
Український клуб. Українці Галичини бойкотували вибори 
з огляду на невирішеність статусу цих земель, але нечис-
ленні проурядові сили не приєдналися до протестної акції і 
за державної підтримки провели до сейму 5 представників, 
які об’єдналися в сеймовий Український селянський клуб. 
Сейм розпочав свою діяльність 28.11.1922 р., а закінчив – 
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3.11.1927 р., за цей час відбулося 340 пленарних засідань. 
За все міжвоєнне двадцятиліття діяльність парламентарів 
саме цього скликання виявилася найактивнішою та проду-
ктивною як щодо кількості засідань, так і розглянутих 
законопроектів. 
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ВПЛИВ РЕМІСНИЧИХ ЦЕХІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ І 
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ВОЛИНСЬКИХ 

МІСТ XVI-XVII СТОЛІТЬ 
 
У період ХVІ – ХVІІІ ст. специфічною рисою во-

линського міста був його, багато в чому, аграрний харак-
тер. У заняттях городян тієї епохи значне місце займали 
різні форми землеробства і меншою мірою – скотарства 
[14, 55]. Але сільське господарство все ж не було головним 
заняттям міського населення. В ролі такого виступали 
ремесло і торгівля, центрами яких і були міста [1, с. 10-11]. 

Відомо, що кількість населення у більш-менш вели-
ких містах України XVII ст. коливалася як мінімум між 3 і 
6 тисячами. Беручи до уваги цю можливу кількість міщан, 
відзначимо, що у 1577 р. в Старокостянтинові – 120 реміс-
ників [3, с. 248], у 1577 р., в Острозі – 1382 ремісників [3, 
с. 248], Ковелі – 139 ремісників, Володимирі-Волинському 
– 70 ремісників [9, с. 164-165]. 

Дані податкових стягнень із майстрів-ремісників у 
29-ти містах Волині 1635 р., оброблених Барановичем [4, с. 
141-145], свідчать про значну кількість ремісників навіть у 
цих невеликих містах. 

В українському середньовічному місті, як і в захід-
ноєвропейському, ремісничі об’єднання сильно впливали 
на облаштування міського громадського життя й побуту. 
Вони були досить значною силою під час обрання посадо-
вих осіб у міські установи й суди, що спирались на ці 
об’єднання у своїй повсякденній діяльності. Оскільки ж 
ремісничі об’єднання створювали в українському феодаль-
ному місті братства зі шпиталями й школами, матеріально 
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підтримуючи ці установи, ремісники були тоді творцями й 
носіями міської культури [12, с. 130]. 

Цехи – закриті корпоративні спілки, що складалися 
з членів, приналежних до одного або кількох зближених 
ремісничих фахів, об’єднували майстрів із метою захисту 
їхніх інтересів від дрібних виробників [5, 261]. Корпорати-
вна пильність виявлялася насамперед щодо міського рин-
ку, і для забезпечення заняття та зиску цехи добивалися 
різних привілеїв. 

Спочатку кількість цехів у містах була невеликою, й 
об’єднували вони здебільшого ремісників не однієї, а низки 
спеціальностей. У міру розвитку ремесла й поглиблення 
спеціалізації всередині ремісничих галузей майстри окремих 
вузьких спеціальностей виділялись у самостійні цехи. 

Наприклад, на початку ХVІІ ст. в Острозі було 16 
ремісничих цехів [11, с. 19], у Володимирі-Волинському – 
10, у Луцьку – 5, у Кременці – 6 [4, с. 143], також відомі 
цехи у Бережниці, Новому Заславі, Красному Корці, Несу-
хоїжах, Степані, Торчині та ін. [7, с. 51-52]. 

Процес виробництва, від первинної обробки сирови-
ни до отримання кінцевого продукту, був строго регламен-
тований: усі деталі обумовлювалися, на все встановлювали-
ся стандарти, обмежений був і обсяг випуску продукції. 
Порушення норм цехових статутів виявлялося в недодер-
жанні давніх вимог щодо форм, розмірів і способів вико-
нання продукції. Як відомо, по цехах зберігались описи 
«майстерштіків», тобто зразків, за якими кожний ремісник 
повинен був виготовляти ту або іншу річ. [1]. 

Цехи поширювали свій вплив на всі сторони життя 
їх членів: стежили за дотриманням ремісниками певних 
правил поведінки, організовували взаємодопомогу і спіль-
ні святкування, були осередками міського ополчення, 
виступали спільно в релігійних процесіях тощо. 
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Цех мав свою церкву, каплицю чи ікону в церкві, 
будучи своєрідною релігійною організацією. Кожне реміс-
ниче об’єднання мало свою атрибутику й символіку: емб-
леми з зображеннями знарядь праці, прапори, цехову печа-
тку, скриньку, де зберігалися документи й гроші. Вони 
відігравали важливу роль у ході обрядових дій. 

Соціальна структура середньовічного ремісничого 
цеху характеризувалася ієрархічністю. Цех поділявся на 
соціально-вікові групи (учні – підмайстри – майстри – 
старші майстри). Кожна така група мала свої чітко визна-
чені права й обов’язки, а також юридичний статус, зафік-
совані в цеховому статуті. [1] 

Справами цехів керували виборні посадові особи. 
На чолі об’єднання стояв цехмістер (цехмейстер), якого 
називали ще панотецем. Він здійснював нагляд за проце-
сом виробництва, прийомом нових майстрів, підмайстрів 
та учнів, вирішував конфлікти між членами цеху, предста-
вляв об’єднання в міських установах і взагалі керував усім 
поточним виробничим та громадським життям корпорації 
[14, с. 8]. 

Цехові справи вирішувалися на загальних зборах 
майстрів – сходках. Сходки бували двох типів – святкові і 
звичайні, що присвячувались обговоренню поточних справ. 
На зборах обговорювалися справи, пов’язані з виробницт-
вом і збутом, приймали нових членів, судили порушників. 
Збиралися сходки регулярно (раз на один-чотири тижні), 
але в разі необхідності скликалися й термінові збори. 

Можна вважати, що цехи і братства взаємно впли-
вали одне на одне [8, с. 19]. Особливо це проглядається під 
час виступів братств проти верхівки патриціату. Відповід-
но до свого соціального складу братства виступали голо-
вним чином проти економічних та політичних обмежень 
українських ремісників, за право участі українських міщан 
у магістраті та цехах. 
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Незважаючи на репресії, братчики продовжували 
домагатися для українського населення права участі в магі-
страті та цехах, вільної діяльності школи та друкарні, при-
пинення переслідувань із боку католиків. Даючи хабарі чи 
«подарунки» урядовцям різного ступеня – від дрібних кан-
целяристів до великого коронного канцлера і самого короля 
– братчики інколи добивались королівських привілеїв та 
мандатів, за якими магістратові заборонялось не допускати 
українців до цехів, обмежувати їх торгівлю тощо. 

Порушення цехових норм життя приводило до супе-
речок і боротьби між цехами, а партачі підривали силу навіть 
найбільш старих цехів у Речі Посполитій [9, с. 190-195]. 

Ще одним чинником, що підривав цехові устої, була 
широко розвинута ярмаркова торгівля, що не вкладалася в 
рамки цехової регламентації. По суті, цехова система не 
витримала конкуренції з вільним ринком. Ускладнена та 
замкнена соціально-правова структура зробила цехові 
організації обмеженими у прийнятті швидких рішень та 
реакції на пропозиції оновлених ринкових відносин. 

Місто почало втрачати свої ринки збуту. Розорені 
селяни купували і замовляли дуже мало. Багато з їхніх 
замовлень, було віддано сусідам – сільським ремісникам, 
про що свідчать відомості ревізій 1795 р. 40 сіл Староконс-
тантинівського повіту. У них були 24 ткачі (вони були у 13 
селах), 21 швець (у 18 селах), 16 ковалів (у 16 селах), 10 
кравців (у 7 селах), 4 столяри (у 3 селах), 4 бондарі (у 3 
селах), 2 слюсарі (у 2 селах) [2, с. 174]. 

Сільські ремісники конкурували з міськими і в са-
мому місті. Вони селилися в міських садибах феодалів, не 
підвладних міському управлінню (юрідіках), і працювали в 
них, не сплачуючи міських податків. 

Феодали в своєму побуті вважали за краще вживати 
зарубіжні промислові вироби, починаючи з сукна, шерстя-
ної та шовкової тканин із східних та західних фабрик і 
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закінчуючи зброєю та порцеляновими, фаянсовими й скля-
ними виробами. 

Феодали перешкоджали розвитку товарного вироб-
ництва тим, що монополізували торгівлю і виробництво 
багатьох предметів споживання. 

У таких умовах міська промисловість на Волині зане-
падає. Ремісничі цехи почали розвалюватися [2, с. 174-175]. 

Залишки міського ремесла збереглися головним чи-
ном в єврейських кварталах. У багатьох містах і містечках 
Волині в кінці XVIII ст. більшість ремісників складали 
євреї. У 1795 р. в Теофіполі з 33 ремісників був 21 єврей, у 
Ожигівцях з 11 ремісників – 8 євреїв, в Купелі всі ремісни-
ки – євреї. 

Цехи були важливою ланкою міського самовряду-
вання, з одного боку вони позитивно впливали на його 
становлення і розвиток, завоювання правового імунітету, з 
другого – цехи багато почерпнули для себе з структури, 
юридичних канонів міського самоуправління [10, с. 12]. 

Аналіз історичних матеріалів щодо діяльності цехів 
у містах України ХVІ – ХVІІІ ст. засвідчує, що культура їх 
професійно-життєвого циклу мала свої характерні особли-
вості. Це перш за все ремісничо-цехова організація, яка 
відображала виробничо-господарський, станово-правовий 
та морально-престижний статуси даної групи городян. 
Таким чином, соціалізація ремісника, його дальший соціа-
льний розвиток, просування сходинками цехової ієрархії 
відбувалися саме як члена трудової соціальної групи міста, 
що входив до спілки особисто вільних дрібних виробників 
– ремісників. Це підкреслює той факт, що цехи відігравали 
провідну роль у життєдіяльності середньовічного міста і 
визначали його суспільний статут. 

Загалом виробнича промисловість Волинських міст 
за період XVІ – XVІІІ ст. мала дві різні за значенням та 
якістю стадії розвитку. Перша, період XVІ – початку XVІІ 
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ст., відзначалася найбільш бурхливим розвитком ремесел 
та промислів, не зважаючи на постійні спустошливі набіги 
татар, міжусобні війни та козацькі повстання [6]. 

Друга стадія, період кінця XVІІ – XVІІІ ст., відзна-
чалася значним занепадом промисловості на початку пері-
оду, на що вплинула Національно-визвольна війна 1648-
1654 рр. Поступово з відновленням міст та торгових пото-
ків відновлюється і виробнича сфера. Хоча у зазначений 
період вона мала відмінний характер ніж у XVІ – початку 
XVІІ ст. Відмінності полягають у зменшенні впливу та 
ролі цехових організацій на ринках збуту, збільшення ролі 
позацехового ремісництва, що поступово стає феодально 
залежним. Зміна купівельних пріоритетів та товарних 
вподобань заможного населення, призвела до денаціоналі-
зації ринкових товарів та зменшення їх виробництва. У цей 
час збільшилася кількість приватновласницьких міст, котрі 
передавались в оренду. Це негативно відображалось на 
розвитку міст, оскільки орендарі створювали важкі умови 
для існування й розвитку їх мешканців. Розвиток приват-
новласницьких міст базувався в основному на торгівлі 
сільськогосподарською продукцією та сировиною. В ціло-
му майже вся економічна діяльність приватновласницьких 
міст Волині існувала в таких межах, в яких дозволяли 
інтереси панського господарства. 

Наприкінці XVІІІ ст. в розвитку волинських міст від-
булися якісні зміни, відновлюються ремісничі організації, 
ярмарки та торги, а у Дубно навіть проводяться контракти. 
Простежується розвиток у містах мануфактурного виробни-
цтва, наприклад, у Корці, Полонному, Острозі та ін. 

Отже, міста Волині відіграли значну роль у розвитку 
промислів, ремесел, мануфактурного виробництва та зміц-
нення економіки краю у період XVІ – наприкінці XVІІІ ст. 
Це позитивно вплинуло на культурне піднесення усіх зе-
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мель України, а здорова конкуренція між ними якісно зміц-
нювала економічні та торгово-виробничі зв’язки. 

 
Список використаних джерел та літератури 

1. Балушок В. Г. Світ Середньовіччя в обрядовості українських 
цехових ремісників / В. Г. Балушок. – К., 1993. – 137 с. 
2. Баранович А. И. Магнатское хозяйство на юге Волыни в 
ХVІІІ в. / А. И. Баранович. – М. : АН СССР, 1955. – 184 с. 
3. Баранович А. И. Новый город западной Украины 16 в. : 
основание Староконстантинова / А. И. Баранович // УЗ Институ-
та славяноведения. – М. : АН СССР, 1951. – Т. 3. – С. 236-263. 
4. Баранович А. И. Украина накануне освободительной войны 
середины ХVІІ в. / А. И. Баранович. – М. : АН СССР, 1959. – 209 с. 
5. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, 
ХVІІ-ХVІІІ ст. у 3-х т. Т. 2. Ігри обміну / Ф. Бродель ; [пер. з фр. 
Г. Філіпчук]. – К. : Основи, 1997. – 585 с. 
6. Герасименко О. А. Ремісничі цехи в структурі міської куль-
тури на Україні ХVІ – ХVІІІ ст. / О. А. Герасименко // Культура 
і мистецтво у сучасному світі : зб. наук. пр. – К. : ВЦ КНУКіМ, 
2005. – № 6. – С. 24-29. 
7. Заяць А. Є. Урбанізаційні процеси на Волині в ХVІ – першій 
половині ХVІІ ст. / А. Є. Заяць. – Львів, 2003. – 205 с. 
8. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української 
культури в XVI – XVIII ст. / Я. Д. Ісаєвич. – К., 1966. – 248 с. 
9. Компан О. Міста України в другій половині ХVІІ ст. / 
О. Компан. – К. : АН УРСР, 1963. – 388 с. 
10. Минуле і сучасне Волині: літописні міста і середньовічна 
культура : матеріали VІІІ Волин. обл. іст.-краєзнавчої конф. 27-
28 лист. 1995 р. / відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк : Над-
стир’я, 1998. – 134 с. 
11. Новосілецький А. Острог на Волині. науково-популярний 
нарис з найдавніших часів до початку ХХ столілля / 
А. Новосілецький. – Острог : Острозька акад., 1999. – 161 с. 
12. Отамановський В. Д. Развитие городского строя на Украине 
в XIV- XVIIIв.в. и Магдебурское право / В. Д. Отамановський // 
Вопросы истории. – 1958. – № 3. – С. 122-135. 



  131 

13. Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального 
города: Горожане, их общественный и домашний быт / 
М. Г. Рабинович. – М. : [б. в.], 1978. – 308 с. 
14. Теодорович Н. И. Историческое описание церквей и прихо-
дов Волынской епархии. В 5 т. Т. 5. Ковельский уезд / 
Н. И. Теодорович. – Почаев : [б. в.], 1903. – 560 с. 

 
 

Гуріна Аліна Ананіївна,  
старший викладач Рівненсько-
го обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти 

 
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ 
 

Сучасний етап розвитку суспільства супроводжу-
ється процесами інтеграції та глобалізації, переорієнтацією 
суспільних відносин, розширенням культурних меж. Від-
буваються зміни й у сфері освіти. Саме освіта є визначаль-
ним чинником політичної, соціально-економічної, культу-
рної та наукової життєдіяльності суспільства, оскільки 
відтворює й нарощує його інтелектуальний, духовний та 
економічний потенціал. Українська педагогічна наука 
сформувала власні традиції в організації процесу навчання 
й виховання учнів загальноосвітньої школи. У період оно-
влення всіх аспектів життєдіяльності суспільства й реалі-
зації актуальних завдань Державної національної програми 
«Освіта (Україна XXI століття)», програми «Вчитель», 
Національної доктрини розвитку освіти України у XXI 
столітті, основних положень загальноєвропейських реко-
мендацій з мовної освіти вимагають певного перегляду 
усталених поглядів на процес навчання й визнання комуні-
кативних і соціокультурних умінь пріоритетними. Усе це 
сприяє розв’язанню завдань реформування національної 
системи освіти та її поступовій інтеграції до європейського 
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міжнародного освітнього простору, що розкриває механізм 
взаємодії загальноосвітньої підготовки учнів та розширен-
ня їхньої соціокультурної компетентності. 

Соціокультурна компетенція - це вміння і готовність 
застосовувати сукупність соціолінгвістичних, соціопсихо-
логічних, країнознавчих та міжкультурних знань для досяг-
нення порозуміння між особами або групами, які є предста-
вниками різних соціумів, мовними засобами та в межах 
соціокультурного контексту однієї із сторін [5, c. 10-11]. 

Питання формування соціокультурної компетенції 
як одного з показників готовності особистості до міжкуль-
турної комунікації розглядалися такими вченими як 
М.Аріян, Н.Бориско, Н.Гез, І.Зимня, Н.Ішханян, С.Козак, 
О.Коломінова, З.Корнаєва, О.Леонтьєв,  С.Ніколаєва, 
Т.Опанасенко, Ю.Пассов, О.Первак, В.Редько, Л.Рудакова, 
Н.Саланович, В.Скалкін, В.Топалова, Т.Третьякова та ін. 

В останні роки посилилась увага науковців до фе-
номену соціокультурної компетентності, одного з важли-
вих показників готовності особистості до полікультурної 
комунікації. Ця проблема не є новою, у більшості наукових 
праць вона розглядається в контексті навчання в початко-
вій та основній школі (А. Богуш, І. Єрмаков, О. Коломіно-
ва, З. Корнаєва, М. Левшин, С. Ніколаєва, М. Пентилюк та 
інші). У шкільних програмах з гуманітарних дисциплін 
чітко окреслено зміст освітньої галузі, вихідні положення, 
відповідно визначено й зміст соціокультурної компетент-
ності як важливої змістової лінії в навчальних предметах 
гуманітарного циклу. Натомість у чинних типових програ-
мах і підручниках такого спрямування на оволодіння уч-
нями гуманітарними предметами як засобом полікультур-
ного спілкування, формування національно свідомої 
особистості чітко не визначено. 

Оволодіння соціокультурною компетенцією ставить 
за мету ознайомлювати тих, хто вивчає мову з національно-
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культурною специфікою мовленнєвої поведінки і формува-
ти в них уміння користуватися елементами соціокультурно-
го контексту, необхідними для породження і сприйняття 
мовлення з точки зору носіїв мови. Цими елементами є не 
лише певні країнознавчі, культурологічні чи історичні реа-
лії, а й так би мовити «фонові знання» (background 
knowledge), відомі всім носіям мови. До них можна віднести 
певні звичаї, правила, норми, соціальні установки, умовнос-
ті, ритуали, стереотипи, а також сукупність невербальних 
засобів, як-от жести чи міміка. Така інформація дає можли-
вість іноземцеві влитися в чужоземну культуру, осягнути її і 
усвідомити, а часто й пережити її «зсередини». Такій інфо-
рмації не можна навчитись, працюючи по звичайних підру-
чниках, читаючи тексти, вивчаючи граматику. Можна чудо-
во володіти мовою, але бути чужинцем серед справжніх 
носіїв цієї мови. Таку інформацію можна здобути лише 
занурившись в іншомовне середовище і поживши повсяк-
денним життям носіїв мови. 

Усі компоненти соціокультурної компетенції взає-
мопов'язані через поняття культурного та соціального 
контекстів і оволодіння ними має відбуватися комплексно. 
Якщо контекст культури передбачає знання реалій, загаль-
них для всього народу-носія, то соціальний контекст - це 
знання конкретних соціальних умов спілкування, прийня-
тих у країні, мова якої вивчається. Відтак соціокультурна 
компетенція є вмінням людини усвідомлено враховувати 
знання соціального і культурного контекстів країни у про-
цесі іншомовного спілкування [3]. 

П. Бех зазначає, що соціокультурна компетенція 
включає знання, навички та вміння критично орієнтувати-
ся в основних відмінностях, особливостях, перевагах та 
досягненнях культур країн, мова яких вивчається як інозе-
мна, та культур народів України, висловлювати свою об-
ґрунтовану думку щодо нової культури і порівнюваних 
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культур у цілому, розуміти реалії культури, що вивчається, 
толерантно, з повагою ставитися до інших культур. Соціо-
лінгвістична компетенція розглядається вченим як знання, 
навички і вміння інтерпретувати та використовувати мовні 
й мовленнєві одиниці, тексти та ситуації з урахуванням 
лінгвокраїнознавчих реалій і соціолінгвістичних родових, 
вікових, професійних, національних та територіальних 
особливостей тих, хто спілкується [2, с. 35-36]. 

Соціокультурна компетентність учнів – це набута у 
процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка 
складається із лінгвокраїнознавчих та країнознавчих знань 
або системи уявлень про основні національні традиції, 
звичаї та реалії країни, мова якої вивчається, а також сис-
теми навичок та вмінь узгоджувати свою поведінку згідно 
з цими знаннями [4, c. 128].  

Системний підхід до аналізу соціокультурної ком-
петентності вимагає розгляду її як своєрідної цілісної 
системи взаємопов’язаних змістових компонентів: – етно-
культурознавчої компетенції – знання про народ – носія і 
творця культури, національний характер, суспільно-
державний устрій, здобутки в галузі освіти, культури, 
особливості побуту, традиції, звичаї; – етнолінгвістичної 
компетенції – здатності сприймати мову в її культуронос-
ній функції, з національно-культурними особливостями, 
яка включає знання мовних одиниць, у тому числі з націо-
нально-культурним компонентом семантики, і вміння 
використовувати їх відповідно до соціально-мовленнєвих 
ситуацій; – соціолінгвістичної компетенції – знання особ-
ливостей національного мовленнєвого етикету й неверба-
льної поведінки та навички врахування їх у реальних жит-
тєвих ситуаціях, здатність організовувати мовленнєве 
спілкування відповідно до комунікативної ситуації, соціа-
льних норм поведінки та соціального статусу комунікантів. 
Усі компоненти соціокультурної компетентності взаємо-
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пов’язані через поняття культурного та соціального кон-
текстів, і оволодіння ними має відбуватися комплексно. 
Культурний контекст передбачає знання реалій, спільних 
для всього народу-носія, а соціальний – знання соціальних 
умов спілкування, прийнятих на конкретному історичному 
етапі розвитку суспільства. Тому соціокультурна компете-
нтність – це вміння людини усвідомлено враховувати 
знання соціального і культурного контекстів. 

Отже, ураховуючи реалії сьогодення, можна визна-
чити три шляхи формування соціокультурної компетенції 
учнів: перший – використання соціокультурних цінностей 
під час засвоєння навчального матеріалу; другий – зв’язок 
із державними стандартами та навчальними планами, де 
виокремлюється соціокультурна складова гуманітарних 
предметів; третій – створення відповідних дидактичних 
умов для сприйняття соціокультурної компетентності та її 
аксіологічної трансформації, яка визначає особистість як 
вищу цінність суспільства. 
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КУЛЬТУРА ВПРАВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОСНОВА 
ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Комунікація в суспільстві здійснюється за певни-
ми законами, у межах віками відпрацьованих моделей, 
усталених форм. Зв’язки мислення і мовлення втілюються 
передусім у процесах породження і сприйняття мовлення, 
які, в свою чергу, відбуваються за певними мисленнєво-
мовленнєвими законами і правилами. 

Спілкування людей - складний процес взаємодії 
особистостей у конкретному часовому й просторовому 
вимірі. Будь-які стосунки людей з використанням мови 
мають багато спільних ознак, що дозволяє стверджувати 
про спілкування як універсальну категорію.  

Життя і діяльність суспільства неможливі без спі-
лкування, оскільки воно є необхідною умовою будь-якої 
діяльності. Часто у побутовому мовленні, а іноді й у нау-
ковій літературі спілкування ототожнюють з комунікаці-
єю. Однак поняття «спілкування» і «комунікація» різ-



  137 

няться між собою. Поняття «спілкування» є більш зага-
льним, а «комунікація» - конкретним, що позначає 
лише один із типів спілкування. 

Спілкування - сукупність зв'язків і взаємодій людей, 
суспільств, суб'єктів (класів, груп, особистостей), у яких відбува-
ється обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками та 
результатами діяльності. 

Це комплексне поняття, що охоплює всі можливі 
типи процесів взаємозв'язку і взаємодії людей: інформа-
ційний, інтерактивний і перцептивний. 

Комунікація (лат. соmmunісо – зв’язую, роблю 
спільним) - смисловий та ідеально змістовий аспект 
соціальної взаємодії; обмін інформацією в різноманітних 
процесах спілкування. У сучасній лінгвістиці 
комунікацію розглядають як спілкування, обмін дум-
ками, даними, ідеями тощо, тобто як специфічну 
форму взаємодії людей у процесі їхньої пізнавально-
трудової діяльності. 

Термін «комунікація» можна вживати як си-
нонім терміна «спілкування» з метою наголошення на 
процесах соціальної взаємодії, що розглядаються в 
їхньому знаковому втіленні. 

У процесі спілкування ці функції тісно 
взаємодіють; може також переважати якась одна або 
декілька. Отже, охоплюючи перцептивну, інтерактивну 
і комунікативну складові, комунікація постає 
найважливішим чинником соціальної організації 
суспільства, неуникною складовою щоденного життя 
кожної людини. 

Із психологічного погляду будь-яка діяльність пе-
вним чином структурована. Л. Виготський і його послідо-
вники вважають, що найважливішими складовими дія-
льності є: 
1. Мотив - причина, поштовх до початку діяльності. Мо-
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тиви можуть бути найрізноманітнішими і стосуватись 
практично всіх сфер людського життя: фізичної, фізіоло-
гічної, інтелектуальної, духовної. 
2. Мета - усвідомлене уявлення про результат, якого 
необхідно досягти в процесі діяльності. Мета тісно 
пов'язана з мотивом діяльності й впливає на її подаль-
ший перебіг. 
3. Дія - здійснення чого-небудь з конкретною метою, 
яка випливає із загальної мети. 
4. Операція - спосіб здійснення дії. Операції співвіднос-
ні з умовами досягнення мети (місцем, часом, оточен-
ням, ситуацією, контекстом, різноманітними внутрі-
шніми та зовнішніми впливами тощо). 

Мовленнєве спілкування - це передусім соціа-
льна взаємодія, оскільки, як зазначають сучасні ро-
сійські психолінгвісти Ю. Сорокін, Є. Тарасов і О. Шах-
нарович, І) нього люди вступають не для того, щоб 
обмінятися інформацією - це завжди лише засіб для дося-
гнення іншої, немовленнєвої мети, яка може і не усвідом-
люватися комунікантами... У повсякденній свідомості, 
що актуалізується в спілкуванні, відображаються соці-
альні відносини (національні, класові, групові, трудові, 
міжособистісні та ін). 

У комунікації, як і в системі мови, діють певні 
закони. Вони пов'язані із закономірностями процесу 
комунікації, психологічними особливостями учасни-
ків спілкування, їх соціальними ролями. Комунікати-
вні закони не жорсткі, з плином часу можуть змінюва-
тися, мають національну специфіку. Водночас за 
необхідності вони виявляються у будь-яких типах між-
особистісного і масового спілкування, а тому їх можна 
вважати об'єктивними законами комунікації. 

Комунікативні закони - найзагальніші нежорсткі те-
нденції, які наявні у всіх типах групового і масового спілку-
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вання. Реалізуються вони незалежно від того, хто конкре-
тно спілкується, з якою метою, в якій ситуації тощо. 

Крім комунікативних законів (загальних зако-
нів), у спілкуванні людей з участю мови діють також 
правила спілкування ,  їх слід розрізняти, оскільки 
вони є виявом особливостей процесу комунікації, які 
повторюються, але значною мірою залежать від конкрет-
них складових та умов спілкування (психологічних станів 
учасників, конкретної ситуації, тематики тощо). 

Правила спілкування - рекомендації щодо ефективного 
спілкування, які склалися в суспільстві й віддзеркалюють кому-
нікативні традиції певного етносу. Вони засвоюються шляхом 
наслідування і навчання й реалізуються в спілкуванні 
переважно автоматично. 

Російський мовознавець і фахівець з теорії та 
практики ефективної комунікації Й. Стернін виокремлює 
низку основних законів спілкування. 

Закон дзеркального розвитку спілкування: спів-
бесідники у процесі спілкування імітують стиль один 
одного. Ця імітація відбувається автоматично, підсвідо-
мо. Наприклад, якщо в розмові хтось раптом починає 
говорити пошепки, інші мимоволі звертають на це увагу 
і понижують гучність голосу. І навпаки, якщо співбесід-
ник починає говорити голосно, інші учасники спілку-
вання відчувають бажання підвищити голос. 

Дія закону віддзеркалення починається тоді, 
коли хтось із учасників спілкування відхиляється від 
його норм. У разі зародження конфлікту дію цього 
закону можна нейтралізувати: якщо хтось починає 
кричати, а йому демонстративно відповідають тихо й 
повільно, то співбесідник обов'язково (за законом від-
дзеркалення) стане говорити тихіше. 

Закон залежності ефективності спілкування 
від комунікативних зусиль: ефективність спілкування 
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прямо пропорційна комунікативним зусиллям. Тобто 
чим більше комунікативних зусиль затрачає адресант, 
тим вища ефективність його мовленнєвого впливу. 

Ефективність спілкування відрізняється від ефек-
тивності, наприклад, у виробництві, в якому вона  пов'я-
зана з мінімізацією затрат. У спілкуванні ж, навпаки: щоб 
досягти комунікативного успіху, необхідно застосовува-
ти весь арсенал вербальних і невербальних засобів, до-
тримуватись законів, правил, конвенцій спілкування, 
норм етикету тощо, тобто затрачати більше зусиль. 
Досвід свідчить, що коротко висловлені прохання і 
розпорядження виконують з меншим бажанням, оскі-
льки вони сприймаються як неввічливі, агресивні. 

Закон прогресивного зростання нетерпіння слу-
хачів: чим довше говорить мовець, тим неуважніші й 
нетерплячіші його слухачі. За даними дослідників, дру-
га половина промови оратора завжди видається прибли-
зно вдвічі довшою від першої, а останні десять хвилин - 
утричі довшими за перші десять. Отже, ефективне мов-
лення повинне бути коротким і тривати не довше 10 хв. 

Закон зниження рівня інтелекту аудиторії зі 
збільшенням її чисельності: чим більше людей слухає 
промовця, тим нижчим є середній рівень інтелекту ауди-
торії. Тобто в цьому законі знаходить своє втілення 
«ефект натовпу», який полягає в тому, що в натовпі лю-
дина гірше мислить логічно; домінує права півкуля 
головного мозку, яка «відповідає» за емоції. Тому в на-
товпі посилюються емоційні реакції й послаблюється 
інтелектуальна діяльність, знижується критичність 
сприйняття, людина стає довірливішою і легше підда-
ється впливам оточення. З огляду на це лектору, оратору, 
проповіднику слід брати до уваги кількість слухачів. 
Найважче переконати одного слухача. 

Закон комунікативного самозбереження: лю-
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дина у спілкуванні намагається зберегти досягнуту нею 
комунікативну рівновагу. Так,нова ідея, висловлена 
співбесіднику, як правило, спершу ним піддається сум-
ніву, навіть відхиляється. Згодом вона може бути схва-
леною. Чи, наприклад, мовець переважно стримується 
від висловлювання своєї точки зору під загрозою її 
критики або заперечення. Впливом цього закону багато 
в чому обумовлена комунікативна поведінка у групі: 
людині простіше пристосуватися до поведінки групи, 
ніж протистояти їй. Це явище підкорення груповій 
комунікативній поведінці. 

Закон комунікативного самозбереження дає 
змогу людині підтримувати внутрішній спокій, рівно-
вагу, відкидаючи дратівливу інформацію, трансформу-
ючи її в спокійнішу. 

Закон ритму спілкування: співвідношення гово-
ріння і мовчання в мовленні кожної людини - величина 
постійна. У кількісному вияві вона становить приблизно 
1:23. Отже, людина говорить менше, ніж мовчить. Цей 
закон діє в житті кожної людини чітко. Звичний ритм 
спілкування необхідно витримувати. В іншому разі 
з'явиться психічний неспокій, можливі стреси, погір-
шення настрою і загального стану здоров'я. 

Закон мовленнєвого самовпливу: словесне вті-
лення ідеї або емоції формує цю ідею або емоцію у 
мовця. Як свідчить практика, словесне втілення пев-
ної думки дає змогу людині впевнитися в ній, остато-
чно утвердити її для себе. Відомий старий анекдот: 
«Іване, я тобі вже двадцять разів пояснювала, сама 
нарешті зрозуміла, а ти все ще не розумієш!». На 
цьому законі, зокрема, ґрунтується аутогенне трену-
вання, в основі котрого - словесні команди, які подає 
людина сама собі і які регулюють її психічні та фізичні 
стани: «Я спокійний, серце б'ється рівно, у мене хо-
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роший настрій» тощо.  
Закон довіри до зрозумілих висловлювань: 

чим простіше мовець висловлює свої думки, тим кра-
ще його розуміють і більше йому вірять. Йдеться про 
апеляцію до вічних і простих істин. Цей закон стосу-
ється також форми висловлення згаданих істин: вона 
не повинна бути ускладненою. 

Закон притягування критики: чим більше лю-
дина виділяється в оточенні, тим більше про неї лихо-
словлять і критикують її вчинки. Дію цього закону 
пояснюють психологічно: все, що привертає увагу, стає 
предметом обговорення; концентруються ж переважно 
на недоліках людей, що певним чином виділилися, з 
метою опустити їх до свого рівня. Американський 
фахівець з проблем спілкування Дейл Карнегі зазна-
чав: «Не сварять лише пень від зрубаного дерева, ти ж 
не можеш стати пнем». Американський менеджер Ел 
Ньюхарт зауважував: «Не звертайте увагу на тих, хто 
у всьому вам перечить. Коли ви досягнете успіху, 
насмішки перетворяться на поздоровлення. Ті, хто 
сміялися над вами, почнуть сміятися разом з вами». 

Закон самовиникнення інформації: у разі дефі-
циту інформації в певній групі спілкування інформація 
самопороджується у вигляді чуток. Раз народившись, 
вони можуть стати причиною появи інших чуток. 

Закон модифікації нестандартної комуніка-
тивної поведінки учасників спілкування: якщо співбе-
сідник у спілкуванні порушує комунікативні норми, 
Інший співбесідник змушує його змінити комунікатив-
ну поведінку. Цей закон конкурує із законом віддзер-
калення: перемагає один із цих законів, залежно від 
ситуації, особистостей учасників спілкування, їхніх 
комунікативних ролей, статусів, психології, менталь-
них станів тощо. 
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Закон прискореного поширення негативної ін-
формації: інформація негативного змісту має тенден-
цію до швидшого поширення, ніж позитивна. Дія цьо-
го закону пов'язана з підвищеною увагою людей до 
негативних факторів, оскільки позитивне швидко 
сприймають за норму і перестають обговорювати. 

Закон спотворення інформації («зіпсутого 
телефону»): будь-яка інформація, яку передають у 
групі спілкування, спотворюється в процесі переда-
вання. Міра спотворення інформації прямо пропор-
ційна кількості осіб, які її передають. Причини спо-
творення - суб'єктивна інтерпретація інформації 
кожною особою, яка її отримує, а також дія «правила 
коментування», тобто особистісного ставлення до 
змісту інформації. Спотворення спричиняється та-
кож невмінням слухати співбесідника, іноді - неба-
жанням демонструвати те, що все зрозуміло. 

Закон емоційної афіліації («зараження»): осо-
би, які перебувають в однаковому емоційному стані, 
прагнуть об'єднатися в групу і спілкуватися один з 
одним. Збуджені люди створюють групи і навіть на-
товпи; люди в поганому настрої шукають друзів по 
нещастю; веселій людині хочеться спілкуватися з 
веселими партнерами. 

Закон мовленнєвого посилення емоцій: емоційні 
вигуки людини посилюють емоцію, яку ця людина пе-
реживає в даний момент. Встановлено, що словесна 
констатація емоції посилює її в півтора-два рази. Це 
явище активно використовують у пропаганді, рекламі, 
деяких медитативних і релігійних практиках. 

Закон мовленнєвого поглинання емоцій: у разі 
послідовної вдумливої розповіді про емоцію, яку пе-
реживають, вона поглинається мовленням і щезає. 
Висловлене у зв'язній розповіді емоційне переживан-
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ня і вислухане кимось «щезає» разом зі словами, 
використаними для розповіді. Слова ніби всмоктують 
емоцію, забирають її в людини. Це явище відоме як 
«поскаржитись комусь на життя». 

Ще однією формою вияву цього закону є емо-
ційне мовлення, навіть інвективне (викривальне, 
образливе), але ні на кого не спрямоване. Емоція «роз-
чиняється» в словах. 

Закон емоційного пригнічування логіки: перебувачи 
в емоційному стані, людина втрачає логічність й аргумен-
тованість мовлення. У такому разі в її мисленнєвій 
діяльності починає домінувати права півкуля головного 
мозку, яка відповідає за емоції, а ліва, що відповідає за 
логіку, розуміння і породження зв'язного мовлення, 
пригнічена, ніби вимкнута. Саме тому збуджену людину 
логікою не переконати, з нею слід спілкуватись спокійно, 
не сперечаючись, демонстративно згоджуватися, потро-
ху знижуючи рівень її збудженості, заспокоювати, щоб 
згодом задіяти логіку. 

Знання комунікативних законів та вміння вико-
ристовувати їх, а якщо необхідно - протистояти їм - важ-
лива складова комунікативної компетенції кожної осві-
ченої людини. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН   

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Навчально-виховний процес, для якого характерне 

врахування вікових та індивідуальних відмінностей учнів, 
прийнято називати диференційованим, а навчання в умо-
вах цього процесу – диференційованим навчанням. 
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Головною метою диференціації навчання і є подо-
лання, згладжування протиріччя між єдиним усередненим 
підходом до всіх учнів і індивідуальністю кожної дитини. 

На практиці використовується кілька варіантів ди-
ференціації навчання. Усі вони можуть бути зведені до 
трьох основних: 

– зовнішня диференціація навчання (елективна, се-
лективна, профільна); 

– внутрішня диференціація навчання (створення тим-
часових гомогенних груп у гетерогенних колективах 
класів); 

– індивідуальне навчання учнів – проходження нав-
чального курсу в індивідуально різному темпі: або приско-
рення (акселерація), або уповільнення (ретардація). 

З педагогічних позицій мета диференціації – індиві-
дуалізація навчання, заснована на створенні оптимальних 
умов для виявлення та обліку в навчанні схильностей, 
розвитку інтересів, потреб і здібностей кожного школяра. 
У процесі такого навчання здійснюється урахування інди-
відуальних відмінностей для кращої реалізації загальних, 
єдиних для всіх цілей навчання. Також стає можливим 
виховання індивідуальності з метою протидії нівелювання 
особистості. Найважливішим засобом для цього є надання 
учням можливості вибору.  
 Із соціальної точки зору мета диференціації – цілес-
прямований вплив на формування творчого, інтелектуаль-
ного, професійного потенціалу суспільства, що спричине-
ний прагненням до найбільш повного і раціонального 
використання можливостей кожного члена суспільства в 
його взаєминах із соціумом. 

Соціальні чинники диференціації навчання насампе-
ред продукуються необхідністю професійної орієнтації 
школярів. Багаторічна практика переконливо показала, що, 
починаючи з пізнього підліткового віку, навчання має бути 
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побудовано у відповідності з можливістю реалізації юна-
ками і дівчатами власних інтересів, здібностей та подаль-
ших життєвих планів.  

Соціологічні дослідження показують, що більшість 
старшокласників (більше 70%) віддають перевагу тому, щоб 
«знати основи головних дисциплін, а поглиблено вивчати 
тільки ті, які вибираються, щоб у них спеціалізуватися». 
Інакше кажучи, профілізація навчання в старших класах 
відповідає структурі освітніх і життєвих установок більшос-
ті старшокласників. При цьому традиційну позицію «як 
можна глибше і повніше знати всі шкільні навчальні пред-
мети (хімію, фізику, літературу, історію тощо)» підтриму-
ють близько чверті старшокласників. 

Автори Концепції профільного навчання у старшій 
школі України зазначали, що аналіз мотивів вибору учня-
ми профілів навчання показав, що близько 40% учнів керу-
вались схильністю до вивчення конкретного циклу пред-
метів. Решта віддавали перевагу престижності школи, 
сильному кадровому потенціалу вчителів, наполяганню 
батьків, бажанню бути разом із друзями тощо. 

Очевидно, що стрімке зростання обсягу інформації в 
сучасному світі, постійне розширення сфери людської 
діяльності роблять неможливим засвоєння цієї інформації 
в повному обсязі кожною людиною. Це призводить до 
необхідності спеціалізації особи в певній сфері соціальної 
діяльності, і, відповідно, до спеціалізації її підготовки 
тепер уже й на рівні загальної середньої освіти. Профільна 
диференціація змісту освіти звернена на реалізацію саме 
цього завдання. 

Як зазначає О. Перевозний, посилення диференціації 
сучасної шкільної освіти диктує необхідність з’ясування 
соціальних передумов цього явища. Вони зумовлені як 
станом освітньої системи, так і тенденціями суспільного 
розвитку та знаходяться в тісній взаємодії. 
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РЕЛІГІЯ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 
 

ХХІ ст. не можна сьогодні уявити без техніки і техні-
чних новацій. Розвиток транспорту, зв’язку, інформаційно-
комунікативних технологій зробили нашу планету не лише 
осяжною, а й на диво невеликою. Люди тепер живуть 
життям усієї планети, відчувають сенс терміна «людство», 
надзвичайну різноманітність, складність та неоднознач-
ність суспільства. Сьогодні ми стаємо свідками формуван-
ня, висловлюючись словами античних мислителів, глоба-
льного соціуму, який характеризується посиленням 
взаємозалежності людства на всіх рівнях і у всіх вимірах.  

Дискусія щодо сутності та форм глобалізаційних 
процесів триває вже понад півстоліття. Проведено безліч 
макро- та мікродосліджень, написано тисячі книг. Доклад-
но вивчені економічні, соціальні, політичні глобалізаційні 
процеси, пропонуються різноманітні сценарії їх розвитку, 
постійно робляться наукові прогнози, за справдженням 
яких стежать економісти, політологи, соціологи. Останнім 
часом учені почали активно досліджувати глобалізацію в 
соціокультурному та духовному, зокрема релігійному, 
житті (Ж.-П. Віллем, Ф. Дженкінс, Л. Маркова, Ю. Наріж-
ний, П. Саух, Ю. Саух, С. Семенюк, Л. Філіпович, П. Фрі-
цці та ін.). 

Наприкінці ХVІІІ - на початку ХІХ ст. більшість мис-
лителів чекали, що у ХХ ст. релігія зникне. На межі ХІХ – 
ХХ ст. багато хто вважав, що вона існуватиме не довше, 
ніж до початку ХХІ ст. Р. Старк і В. Бейнбрідж з приводу 
цього зазначають, що «принаймні від часів Просвітництва 
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більшість західних інтелектуалів очікували «смерті» релігії 
так само завзято, як стародавні євреї приходу Месії» [1]. 
Наприкінці ХХ ст. науковці вже набагато оптимістичніше 
висловлювалися щодо майбутнього релігії, ніж на його 
початку. Вони припускали, що релігія існувала й існувати-
ме в усіх суспільствах та в усі часи.  

Завдяки феномену глобалізації релігійна карта світу 
стає дедалі більш різноманітною. Глобалізація перетворює 
світ у єдине ціле й навіть якщо не спричиняє глобальної 
культурної та релігійної конвергенції, то робить зустріч 
релігій і культур незворотною. У суспільній свідомості 
поєднуються наука, міфологія, герметизм, містеріальні та 
східні релігії, гностицизм, архаїка тощо. По суті, в сучасну 
культуру повернулися всі найдавніші форми свідомості, 
зокрема й язичницькі. Сьогодні на території України, крім 
традиційних (православ’я, католицизм, греко-католицизм, 
протестантські течії, іудаїзм, іслам) релігій, активно поши-
рюються нові напрями (неохристиянські, неязичницькі, 
орієнталістські, синкретичні, сайєнтологічні, психотерапев-
тичні та психо-спіритуальні). Деякі з них історично не успа-
дковані нашим народом від попередніх поколінь, не прита-
манні його релігійній духовності, культурно та ментально 
не укорінені, проте популярні завдяки місіонерській діяль-
ності проповідників. 

Однією з головних форм трансформації науки і ре-
лігії в добу глобалізації є їх зближення, синтез. 
С. Семенюк у дисертаційному дослідженні «Трансформа-
ція науки і релігії в культурі постмодерну» виділяє такі 
форми їх інтеграції: 
- проголошення значною частиною вчених XX ст. значу-
щості та необхідності релігійних уявлень для сучасної 
науки, які полягають у тому, що лише релігія сприяє усві-
домленню причин світової гармонії, пояснює причини 
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виникнення фізичних законів, Всесвіту, життя на Землі та 
й самої людини; 
- зближення наукової та християнської картини світу, їх 
ототожнення більшістю неопротестантських теологів; 
- декларування можливості синтезу християнства і науки в 
деяких неохристиянських релігійних напрямах; 
- поява нових наукоподібних за формою та релігійних за 
сутністю культів - уфології, сайєнтології, трансцендента-
льної медитації [3]. 

Тобто, розмаїття релігійних систем, швидше за все, 
стане однією з головних тенденцій майбутньої релігійної 
картини світу. Більшість сучасних «прогнозів» щодо май-
бутнього релігії ґрунтуються на демографічних тенденціях 
розвитку планети. Означені «прогнози» передбачають 
декілька сценаріїв: демографічний, що ґрунтується на 
сучасних тенденціях навернення до тієї чи іншої світової 
релігії; а також сценарії, які припускають «ісламський 
вибух» та «нерелігійний бум».  

Згідно з першим сценарієм, «демографічним», до 
2200 р. кількість християн у світі становитиме 32,2%, 
мусульман – 25,7%, нерелігійних осіб – 9,2%, індуїстів – 
12,5%, послідовників китайських релігій – 4,7%, буддистів 
– 5,7%, послідовників етнічних релігій – 5,1%, атеїстів – 
1,8%, адептів нових релігій – 1,9%. Інші релігії сповідува-
тимуть менше відсотка загальної кількості населення Зем-
лі. За другим «сценарієм» християни та мусульмани помі-
няються місцями: перших буде 30,9%, а других – 37,9%. 
Якщо ж втілиться третій «сценарій», то атеїсти становити-
муть третину населення Землі [2]. 

Тенденції демографічного розвитку планети зміщу-
ють християнство на Південь. Цей процес не лише змінює 
«обличчя» християнства, а й посилює конфліктогенний 
потенціал релігії загалом. Ф. Дженкінс стверджує, що «до 
2050 року в Бразилії, Мексиці, Філіппінах, Нігерії, Конго і 
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США буде більш ніж по сто мільйонів християн. У цілому 
в Африці, на південь від Сахари, християн буде значно 
більше, ніж в усій Європі. У світі також нараховуватимуть 
більше мільярда п’ятидесятників, які завоюють найбідніше 
населення своїм екстатичним варіантом християнства [2].  

Отже, релігійний і культурний плюралізм є світо-
вим фактом і фактором, який усе більше набирає обертів. 
Відтак, головним завданнями доби постмодерну є не лише 
управління культурним і релігійним плюралізмом, а й 
збереження власної ідентичності. «Україна зазнає впливу і 
американізації, і вестернізації. Це прослідковується в дія-
льності українських церков католицького та протестантсь-
кого напряму. Православ’я також знаходиться в зоні особ-
ливої уваги «Русского мира». Навряд чи звільняться від 
китайського чи японського впливу буддисти України. 
Крішнаїти не можуть бути не-індуськими. Але при цьому 
не має відбуватися заміщення своїх архетипів чужими, які 
презентують інтереси і культуру інших народів. Доброві-
льна відмова від своїх, перевірених віками традицій, на 
догоду короткостроковим привілеям і матеріальним виго-
дам є недоцільною» [4]. 
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 

ФРАНЧАЙЗИНГУ 
 
З відкриттям «Нового Світу» у період колоніалізму 

з’явились нові економічні можливості для розвитку міжна-
родних торговельних відносин в Азії та Африці, урядами і 
приватними компаніями, використовували франчайзинг для 
розширення та здійснення контролю на великих відстанях.  

Голландська Ост-Індійська компанія, заснована у 
1602 році (проіснувала до 1800 року) в якості франчайзі 
Голландської республіки, велася торгівля між мисом Доброї 
Надії і Магеллановою протокою. Діючи майже як верховна 
влада, вони відвоювали території у португальців і створили 
штаб-квартиру в Джакарті в 1619 році, в якості бази для 
торгівлі з Японією. Л. Тарбаттон в своїй книзі «Franchising: 
The How-To Book» (1986) датує перший формат бізнес 
франшизи в Китаї задовго до Різдва Христового [1].  

Протягом всієї історії розвитку франчайзингу спри-
яло три константи: 

- прагнення людини до розширення своєї діяльності 
і управління нею; 

- обмеження людського і фінансового капіталу; 
- необхідність долати великі відстані.  
Економічний розвиток міжнародного франчайзингу 

можна умовно поділити на такі етапи: концесії (до 1562 
року), експансії (1602-1641 роки), розвитку малого та сере-
днього підприємництва (далі - МСП) (1731-1958 роки),  
раціоналізації правових  поглядів (1960-1972 роки) (табл. 1). 

Міжнародний франчайзинг є динамічною системою, 
що постійно розвивається, змінюється, еволюціонує. На-
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прями її еволюції визначаються провідними тенденціями 
трансформації економіки країн, змінами умов і потреб 
світового господарства в цілому. 

Таблиця 1. 
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Земельні права визначалися двома головними поняттями - 
володіння, утримання - обсяг прав, правових інтересів (їх 
тривалість, можливість відчуження та ін.) Володіння, в свою чергу 
було вільним або невільним. Вільне володіння - це володіння 
землею, отриманої або на умовах несення Лицарської служби, або 
по праву особистої служби, а також землеволодінь вільного 
селянина, який сплачував Лорду фіксовану суму грошей і підпадав 
під його юрисдикцію. Невільне тримання, пов'язане з особистими і 
земельними повинностями селянина на користь Лорда, згодом 
перетворилося в спадкове право феодальної оренди.  
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Голландська Ост-Індська компанія була державою в державі і 
володіла монопольним правом ведення торгівлі, мореплавання, 
безмитного транспортування товару, укріплених прибережних 
фортець, збройних сил, включаючи військові кораблі, ведення 
судочинства, право на укладання міжнародних торгових договорів 
та ін. Дії Ост-індської компанії здійснювалися від імені 
Генеральних штатів провінцій Нідерландів. У 1799 голландська 
Ост-Індійська компанія подала на банкрутство. Всі активи компанії 
були передані Голландській республіці. 
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 Генрі Гудзон був співробітником Лондонської «Московітської 
компанії», франчайзі Британського уряду франчайзі британського 
уряду, яка отримала монополію на англо-руську торгівлю. Після 
відкриття Генрі Гудзоном Північного морського шляху голландці 
пред`явили свої права на долину Гудзона на півночі від Нью-
Йорку. У 1641 році голландська Ост-Індійська компанія відбили 
спроби британців прорватися в сферу торгівлі прянощами і, 
повернувшись на захід, скористалися послугами капітана Генрі 
Гудзона, для дослідження «Нового світу».  
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Бенджамін Франклін започатковує франчайзингову мережу 
типографій, який приносить непоганий дохід. Заможний і 
освічений Б. Франклін досить швидко став помітною фігурою в 
Філадельфії. Поступово він починає приймати все більшу участь у 
громадському житті своєї країни. У 1736 році Б. Франкліна 
обирають секретарем Пенсільванських законодавчих зборів, у 1737 
році призначають поштмейстером Філадельфії. 
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 Роберт Фултон – колоніальний американський інженер-винахідник 
запатентував свій пароплав та розробив першу комерційно успішну 
компанію щодо ліцензування пароплавів в Америці, Англії, Росії та 
Індії. 
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Джерело: складено автором на основі [1-4] 
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РОЗВИТОК РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ 
ПАРТИКУЛЯРНОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ 

1990-х – ПОЧАТКУ 2000-х РОКІВ 
 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що 
бурхливий розвиток Римо-католицької церкви 1990-х – 
початку 2000-х років викликав занепокоєння не лише 
православних ієрархів, але й частини української інтеліге-
нції та окремих представників місцевих органів влади. 
Розширення католицької присутності сприймалося (почас-
ти й досі сприймається) як скерованість на прозелітизм, а 
заяви окремих польських ксьондзів, котрі витрактовували 
свою місію в Україні як боротьбу за повернення східних 
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територій до Польщі, не могли ігноруватись. Тим часом, 
розглядаючи антикатолицьку риторику, В. Єленський 
зауважує, що аналіз різних джерел (церковної і світської 
періодики, поточних архівів держорганів тощо) не дозво-
ляє зробити висновок щодо існування і реалізації католи-
цької прозелітичної програми стосовно України. Водночас, 
він акцентує увагу на тому, що, за свідченням деяких като-
лицьких діячів, частина українського елементу в римо-
католицьких громадах постійно збільшується. Отже, ця 
проблема потребує ґрунтовного аналізу та наукового 
розв’язання. Згідно методологічних вимог виявлення час-
тини українського елементу в римо-католицьких громадах 
та вивчення церковної політики прозелітизму передбачає 
передусім дослідження відповідного контексту, що є за-
вданням запропонованої теми. 

Процес реорганізації інституційної мережі Римо-
католицької церкви в Україні традиційно пов’язують з 16 
січням 1991 р., коли папа Римський Іван Павло ІІ відновив 
діяльність РКЦ в Україні, призначивши Львівським мит-
рополитом латинського обряду тогочасного апостольсько-
го адміністратора з м. Любачів, архієпископа Мар’яна 
Яворського, Кам’янець-Подільським ординарієм Яна Оль-
шанського, а Житомирським ординарієм Яна Пурвінсько-
го. Одночасно були покликані для Львівської архідієцезії 
двоє єпископів-помічників: о. Рафаіл-Владислав Керниць-
кий і о. Маркіян Трофим’як. Україна встановила диплома-
тичні відносини з державою Ватикан, що стало початком 
розгерметизації державно-церковних відносин. Власне тоді 
було розпочато довготривалий процес відновлення струк-
турної мережі церкви, якій вдалося відразу після проголо-
шення незалежності нашої держави розгорнути свою дія-
льність, передусім у Львівській архідієцезії, яка виступила 
консолідуючою структурної одиницею РКЦ в Україні. 
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Варто зауважити, що на території нинішньої Львів-
ської архідієцезії у 1988 р. залишилося 12 діючих церков, 
10 священників і 11 підпільних черниць [10, с. 6]. 

У жовтні 1989 р., архієпископ Мар’ян Яворський упе-
рше (як єпископ) приїхав до Львова й відправив літургію в 
кафедральному храмі та першу Службу в костелі св. Анто-
нія на Личакові [10, с. 7]. Разом із ним прибув канцлер 
Єпископської курії Мар’ян Бучек. Відтоді священики з 
України почали регулярно їздити до Любачева. Згодом, 
після семилітнього пастирства у Любачеві папською бул-
лою, виданою Іваном Павлом ІІ, від 16 січня 1991 р. єпис-
коп М. Яворський був призначений архієпископом митро-
политом Львова [7, с. 11]. Проте запланований на 6 квітня 
інгрес влада відмінила й архієпископ виїхав до Польщі. 
Лише після втручання Ватикану інгрес вдалося провести 18 
травня 1991 р., який проходив за участі ватиканського пред-
ставника Франческо Коласунно і українських єпископів. 

Після відновлення 16 січня 1991 р. діяльності РКЦ в 
Україні, архідієцезія втративши колишню Любачівсько-
Белзьку частину, охопила ті землі, які до Другої світової 
війни належали деканатам Добромиль, Дрогобич, Мости-
ська, Рудки, Самбір і Яворів Перемишльської діє цезії та 
Буковинські терени Ясської дієцезії. Таким чином, юрис-
дикція архідієцезії охопила відновлені церковні структури 
Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, 
Тернопільської та Чернівецької областей, які історично 
відповідають довоєнним дієцезіям – Львівській (за винят-
ком її Любачівської території, яка залишилась у Польщі), 
Луцькій та частково Перемишльській (Польща) і Ясській 
(Румунія) [6, с. 1]. 

Виходячи з потреби реорганізувати роботу діючих 
святинь, новий архієпископ почав запрошувати священиків 
та монахинь для катехизації з Польщі. Реакція державної 
влади на ці ініціативи була вкрай негативною. Були віді-
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слані назад до Польщі кілька священиків і з’явилася забо-
рона на реєстрацію нових душпастирів. Однак, після чис-
ленних розмов і домовленостей влада все ж таки погоди-
лась на приїзд нових священиків. Водночас М. Яворський 
працював над формуванням місцевого духовенства, відси-
лаючи молодих священиків на навчання до Риму, Парижа, 
Фрайбурга (Швейцарія), паралельно кандидати до священ-
ства скеровувались у Люблін, де розміщувалась семінарія 
Любачівської архідієцезії. 

Крім того, виникала потреба будівництва нових храмів 
та парафіяльних домів. Варто зазначити, що в окремих випа-
дках будівництво нових костелів було перспективніше, аніж 
повернення ліквідованих, які часто не підлягали ремонту, або 
ж тривалий час не поверталися місцевою владою. 

«Великою проблемою на теренах архідієцезії, - як 
зазначає канцлер курії М. Бучек, - були знищені греко-
католицькі церкви» [7, с. 11]. Це було пов’язано з тим, що 
після Другої світової війни частина греко-католицьких 
храмів перейшла у власність Римо-католицької церкви, 
відновленням яких вона і займалась, що в подальшому при 
передачі цих, а також частини власних храмів стало при-
чиною міжконфесійних непорозумінь. 

У 1992 р. архідієцезію заново поділили на Волинсь-
кий, Івано-Франківський, Львівський, Мостиський, Терно-
пільський, Стрийський та Чернівецький деканати, а 14 
жовтня 1993 р. Волинський деканат розділили на Луцький 
та Рівненський, які з 1996 р. перейшли у підпорядкування 
відновленої Луцької дієцезії. У 1994 р. були утворені дека-
нати Самбір і Чортків, а 1998 р. Жовква та Золочів, 2000 р. 
– Галич. 

Із 1992 р. в Україні почала діяти новоутворена Конфе-
ренція єпископів латинського обряду, на чолі з головою 
львівським митрополитом Мар’яном Яворським, заступни-
ком – єпископом Маркіяном Трохим’яком та секретарем – 
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єпископом Мар’яном Бучеком. Вперше вона була скликана 
28 лютого 1992 р. Традиційно засідання Конференції відбу-
ваються двічі на рік з метою розроблення шляхів виконання 
душпастирських завдань накреслених Апостольською сто-
лицею, а також – аналізу й оцінки стану розвитку помісної 
церкви. Згідно із Статутом Конференції, через кожних п’ять 
років проводяться вибори її голови, віце-голови, секретаря 
та голів окремих комісій на наступні п’ять років. 

У 1995 р. в архідієцезії було зареєстровано 234 гро-
мади, кількість яких у 2000 р. зросла до 239, 211 церков та 
каплиць. За п’ять років (1995 – 2000 рр.) збільшилась кіль-
кість священнослужителів. Якщо у 1995 р. було 65 дієцезі-
альних священиків, то у 2000 р. їх нараховувалося уже 83. 
загалом кількість служителів культу з 1995 р. по 2000 р. на 
території архідієцезії зросла на 26 священиків (100/126). 
Незважаючи на динамічність росту громад, спостерігається 
спад кількісних показників семінаристів. Приміром, у 1995 
р. дієцезіальних семінаристів було 42, а у 2000 р. їх кіль-
кість зменшилась до 38. Така ж ситуація була і з семінари-
стами-ченцями – 19 у 1995 р., і – 11 у 2000 р. [8, с. 6]. 

Попри щорічне збільшення священнослужителів ця 
проблема продовжує існувати у всіх дієцезіях, рівень за-
безпеченості яких в Україні становить 57,2%. Здебільшого 
причину такого явища треба шукати у природі, тобто осо-
бливостях священства в традиціях католицизму латинсько-
го обряду, адже целібат, попри всі його переваги не є сти-
мулюючим фактором, а навпаки стає причиною різкого 
спаду покликань до священства. І це явище характерне не 
лише дієцезіям Римо-католицької церкви в Україні, а й 
іншим країнам, де католицизм є домінуючою релігією. 
Своє занепокоєння з цього приводу неодноразово вислов-
лював і Ватикан. 

На 1 січня 1996 р. в охоплених архідієцезією тери-
торіях було зареєстровано 234 громади, які мали в своєму 
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розпорядженні 211 церков і каплиць, працювало 100 свя-
щеників (65 дієцезіальних і 35 ченців), 71 черниця, 51 
семінарист (42 дієцезіальних і 19 з чернечих орденів). 

У 2001 р. архідієцезія налічувала 242 парафії, які 
обслуговували 140 душпастирів [2, с. 30], а вже наприкінці 
2003 р. кількість костелів та каплиць збільшилась до 272. 
На 31 грудня 2003 р., Львівська архідієцезія мала 170 свя-
щеників, з них 6 – іменованих єпископами, 83 – з-за кор-
дону, 76 – власних та 11 священиків, які працювали за 
кордоном. Активно функціонували монастирі 14 чоловічих 
та 22 жіночих чернечих чинів та загромаджень [1, с. 340].   

5 травня 2004 р. в присутності заступника Держав-
ного секретаря Ватикану архієпископа Леонардо Сандрі і 
віце-прем’єр-міністра України Д. Табачника відбулася 
урочиста церемонія повернення Римо-католицькій церкві в 
Україні палацу латинських архієпископів. Саме тоді голова 
Держспоживстандарту України Л. Школьник і кардинал 
М. Яворський підписали Акт про передання будинку № 32 
на вулиці Винниченка у м. Львові Управлінню Львівської 
архідієцезії РКЦ. Підписаний від імені уряду Акт передба-
чав остаточне безоплатне передання РКЦ палацу Львівсь-
ких латинських архієпископів. Нагадаємо, що впродовж 35 
років у згаданій установі були розміщені адміністративні 
та лабораторні підрозділи Науково-дослідного інституту 
метрології вимірювальних і керуючих систем Держспожи-
встандарту України. Але, згідно Указу президента України 
Л.Кучми, керуючись рішенням постанови Кабінету Мініс-
трів України від 2 червня 2001 р., було здійснено передачу 
РКЦ решти приміщень цієї будівлі. Це був четвертий і 
завершальний етап процедури повернення будинку. Таким 
чином, на підставі Указу Президента України №279/2002 
(Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання 
негативних наслідків тоталітарної політики колишнього 
Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених 
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прав церков і релігійних організацій), повернули чергову 
установу Римо-католицької церкви в Україні. 

У лютому 2006 р. у палатах резиденції латинських 
митрополитів вперше після 1944 р. постійне місце прожи-
вання отримали двоє римо-католицьких єпископів-
помічників – Мар’ян Бучек (отець-прелат) та Леон Малий 
(префект Львівської Вищої Духовної Семінарії, професор 
догматичної теології). 

За офіційними даними Інтернет-сайту Римо-
католицької церкви 2010 р. юрисдикція Львівської архідіє-
цезії поширюється на структури РКЦ у Львівській, Івано-
Франківській, Тернопільській і Чернівецькій областях [4, с. 
178]. Архідієцезія охоплюючи 68000 кв. км складає такі 
деканати: Галич (16 парафій і костелів), Жовква (25), Золо-
чів (24), Івано-Франківськ (20), Львів (16), Мостиська (22), 
Самбір (30), Стрий (16), Тернопіль (26), Чернівці (32), 
Чортків (51). Має понад 250 парафій, костелів та каплиць, 
близько ста священиків та кільканадцять монахів. 

На території Львівської архідієцезії розташована 
Вища духовна семінарія св. Йосипа (Львів-Брюховичи), де 
від 1996 р. розпочали свою формацію перші семінаристи. 
У 2001 р. в архідієцезіальній Вищій духовній семінарії 
навчалося 49 семінаристів: 38 дієцезіальних і 11 осіб з 
ордена Отців палотинів. З них 12 навчалося на першому 
курсі (відповідно 5 і 7). Ще 13 семінаристів (студентів 5 і 6 
років) навчалося у Вроцлаві та Любліні [3, с. 134]. А ста-
ном на 31 грудня 2003 р., за поданими даними у Схематиз-
мі Львівської архідієцезії, нараховувалося 48 студентів 
2003/2004рр., з яких 5 на VI курсі, 2 на V курсі, 4 на ІV 
курсі, 8 на ІІІ курсі, 9 на ІІ курсі, 14 на І курсі, 5 на підго-
товчому та 3 перебувало в академічній відпустці. Окрім 
того, у ВДС св. Йосипа навчалося 8 студентів з Луцької діє 
цезії, яка наразі не має своєї семінарії та 11 студентів з 
Товариства Католицького Апостольства (паллотини). Та-
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кож шестеро священиків архідієцезії знаходилося на на-
вчанні за кордоном [2, с. 95]. 

Станом на 2005 р. Вищу духовну семінарію у Льво-
ві закінчило 11 пресвітерів, а новіціяти жіночих загрома-
джень кілька десятків монахинь, які катехізують дітей і 
молодь. До 2008 р. архідієцезія очолювалася архієписко-
пом-митрополитом кардиналом Мар’яном Яворським (з 
2008р. його на цьому посту змінив архієпископ Мечислав 
Мокшицький), якому допомагали єпископи-помічники 
Мар’ян Бучек та Леон Малий (раніше єпископом-
помічником був Станіслав Падевський OFM Сар). Парале-
льно, призначений папою Римським архієпископ Мар’ян 
Яворський, маючи всю повноту влади в архідієцезії, здійс-
нює законодавчу владу особисто, виконавчу – особисто 
або через єпископів-помічників і Курію, судову – через 
судового лікаря (офіціала) і суддів згідно Канонічного 
Права. Дорадчими органами є Митрополичий Капітул, 
який складається з колегії каноніків (6 дійсних каноніків, 
11 почесних каноніків) та прелатів (4 члени), Рада свяще-
ників і Синод. Також на території архідієцезії почала фун-
кціонувати (створена 9 грудня 2002 р.) Колегія консульта-
нтів, що нараховує 7 членів [2, с.67]. Таким чином, 
Львівська архідієцезія впродовж 20 років зуміла реоргані-
зувати та декретувати функціонування своїх структурних 
підрозділів, в тому числі і дорадчих органів, повноваження 
яких поширюються не лише на окреслені територіальні 
межі архідієцезії, а й на регулювання роботи усіх діє цезій 
Римо-католицької церкви в Україні. 

Після відновлення Львівської архідієцезії, яка про-
довжила виконувати відведену їй роль консолідуючої 
структурної одиниці в системі РКЦ України, почала реор-
ганізовуватись шляхом декретування решта дієцезій. 18 
травня 1996 р. папа Іван Павло ІІ проголосив Декрет про 
відновлення діяльності Луцької дієцезії, призначивши її 
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апостольським адміністратором Львівського митрополита 
архієпископа Мар’яна Яворського. В часи комуністичного 
режиму на території дієцезії були закриті всі церкви 
(остання – в Острозі у 60-ті роки ХХ ст.), відповідно не 
було і священиків. Станом на 1988 р. в дієцезії діяла одна 
церква і працював один священик. 26 березня 1998 р. єпис-
копом-ординарієм Луцької дієцезії призначили єпископа 
Маркіяна Трофим’яка (після 7 років послуги єпископом-
помічником у Львівській катедрі). Урочисте введення 
новопризначеного ординарія М.Трофим’яка відбулося у 
катедрі Луцької дієцезії 16 травня 1998 р. [8, с. 20]. Зазна-
чимо, що відновлення функціонування катедри, відбулося 
дещо раніше, а саме 1991 р. (у стінах якої під час пануван-
ня більшовизму розмістився Музей атеїзму) Рішенням 
Волинської обласної Ради народних депутатів від 25.06.91 
№ 140 м. Луцька «Про передачу приміщення костелу Пет-
ра і Павла в користування громадян римсько-католицької 
церкви м. Луцька». Згідно Рішення, передача полягала в 
безоплатному орендному користуванні приміщенням кос-
телу Петра і Павла. 

Церковні межі дієцезії не піддавалися значним змі-
нам, за винятком невеликої території на півночі (два дека-
нати), що входили до складу Пінської дієцезії. Таким чи-
ном, на 1 січня 2001 р. Луцька дієцезія (40 300 кв. км.) 
включала 7 деканатів, де нараховувалось 30 000 римо-
католиків, 38 зареєстрованих громад, організованих у 36 
парафій, 31 парафіяльну церкву і каплицю. У них працюва-
ло 14 дієцезіальних священиків, 7 священиків-ченців і 20 
ченців і черниць, за межами дієцезії навчалося 7 семінарис-
тів [3, с. 141]. Порівнюючи становище Луцької дієцезії, на 
основі статистичних досліджень проведених О. Доброєром, 
протягом 1995 – 2000 рр. помічаємо кількісне розширення 
дієцезії, однак відновити стан дієцезії довоєнного часу не 
вдалося. На сьогодні Луцька дієцезія, маючи деканат у 
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Рівному (17 парафій та костелів) та Луцьку (19 парафій та 
костелів), охоплює структури Римо-католицької церкви у 
Волинській та Рівненській областях. 

Початок функціонування Києво-Житомирської діє-
цезії в незалежній Україні пов’язаний із особою єпископа 
Яна Пурвінського, якого 16 січня 1991 р. папа Іван Павло ІІ 
призначив єпископом-ординарієм Житомирської дієцезії. Її 
історичні межі (центр якої до 1797 р. був у Києві) охопили 
територію нинішньої Житомирської, Черкаської та Київсь-
кої областей. А також до історичної Житомирської дієцезії 
було приєднано українські території колишньої Могильов-
ської архієпархії та Луганська область, яка раніше входила 
до складу Тираспольської дієцезії. Отже, на початок віднов-
лення, Житомирська дієцезія поширювалась на 8 областей 
України (Житомирську, Київську, Луганську, Полтавську, 
Сумську, Харківську, Черкаську, Чернігівську) з резиденці-
єю правлячого єпископа у Житомирі. У всіх вищезгаданих 
областях функціонувало лише 13 парафій, які обслуговува-
ли п’ятеро священиків. Охоплюючи 222 300 кв. км. дієцезія 
складалася із 7 деканатів та 1 вікаріату. У 1995 р. на 296500 
римо-католиків було зареєстровано 108 громад, 77 каплиць, 
де працювало 17 дієцезіальних священиків, 47 священиків – 
чернечих чинів, 2 єпископи, крім того в дієцезії навчалося 
29 дієцезіальних семінаристів та семінаристів-ченців. Із 108 
діючих громад 31 не мала власних храмів [3, с. 140]. Протя-
гом п’яти років (1995–2000) усі показники зросли в серед-
ньому на 52%, кількість єпископів лишилася незмінною. 

На 2001 р. Києво-Житомирська дієцезія, охоплюючи 
ті самі 8 областей, налічувала 148 парафій, 105 священиків, 
24 жіночих чернечих загромадження та Духовну семінарію, 
у якій навчалося 48 семінаристів [7, с. 4]. У кожній з 148 
парафій дієцезії функціонували катехетичні групи, керували 
якими 23 священики, 40 ієромонахів, 3 брати-ченці, 80 
черниць і 2 світських катехети. Окрім того, функціонували 
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три католицькі рухи та 111 самостійних непарафіяльних 
пасторських центри (з яких 53 було дієцезіальних і 58 чер-
нецьких). Після поділу 2004 р. на теренах дієцезії працюва-
ло 36 священиків, 65 монахів, 247 черниць, а в дієцезіальній 
духовній семінарії у Ворзелі навчалося 14 кліриків та 6 
дияконів готувалися до висвячення. 

Нині юрисдикція Києво-Житомирської дієцезії, яку 
надалі очолює єпископ-ординарій Ян Пурвінський із своїми 
єпископами-помічниками Станіславом Широкорадюком 
ОFМ та Віталієм Скомаровським, поширюється на структури 
РКЦ у Житомирській, Київській, Черкаській і Чернігівській 
областях. В своєму підпорядкуванні вона має 11 деканатів, 
зокрема Баранівка (14 парафій і костелів), Бердичів (9), Дзе-
ржинськ (13), Ємільчине (9), Житомир (13), Київ (22), Корос-
тень (11), Новоград-Волинський (10), Радомишль (15), Ружин 
(8), Черкаси (6), Вишу духовну семінарію Найсвятішого 
Серця Ісуса (Ворзель) та Вищий інститут релігійних наук ім. 
св. Томи Аквінського у Києві [9, с. 4]. 

До утворення Харківсько-Запорізької дієцезії на її тере-
нах існувало два єпископські вікаріати – у Харкові та Запо-
ріжжі, що позитивно вплинуло на душпастирську діяльність, 
але не розв’язало проблеми віддаленості католицьких громад 
цих областей від своїх єпископів. Тому, керуючись положен-
нями «Декрету про пастирський уряд єпископів у церкві) 
було прийнято рішення переглянути межі вже існуючих 
дієцезій, тим самим впорядкувати та розчленувати їх на такі 
структурні одиниці, які б забезпечили ефективність роботи 
новостворених структур. «Щоб єпископи, - як зазначається у 
22 пункті Декрету, - могли успішно виконувати в них свої 
пастирські обов’язки; щоб, врешті, послужити як найдоско-
наліше спасінню народу Божого» [1, с. 227]. На потребі 
перегляду та упорядкування вже меж існуючих дієцезій РКЦ 
в Україні наголошував у своїй промові на завершення пер-
шого візиту «аd limina apostolorum» (до апостольських гроб-
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ниць), архієпископ М. Яворський. 
Внаслідок цього 4 травня 2002 р. за рішенням Івана 

Павла II, в результаті поділу Києво-Житомирської і Камя-
нець-Подільської дієцезій, з’явилася Харківсько-Запорізька 
дієцезія з центром у м. Харкові. Ординарієм новоствореної 
дієцезії був призначений єпископ Станіслав Падевський 
ОFM Сар. 

Нині юрисдикція Харківсько-Запорізької дієцезії 
поширюється на структури РКЦ у Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, Луганській, Полтавській, Сумській 
і Харківській областях. Дієцезії має 7 деканатів: Дніпропе-
тровськ (7 парафій і костелів), Донецьк (11), Запоріжжя 
(10), Полтава (5), Суми (4), Харків (6). 

Одночасно із Харківсько-Запорізькою дієцезією Іван 
Павло II утворив Одесько-Сімферопольську, до складу якої 
увійшли землі, що раніше входили до складу Камянець-
Подільської дієцезії (частина колишньої Тираспольської 
дієцезії, що після занепаду і розподілу між трьома країнами 
опинилася на території України). Тоді ж було призначено 
ординарієм новоствореної дієцезії генерального вікарія 
Камянець-Подільської єпархії о. Броніслава Бернацького. 
Попри те, що територія Одесько-Сімферопольської дієцезії 
є однією з найбільших у Європі, вона досі не має своєї 
семінарії. Приміщення, де в 1918 – 1924 рр. розміщувалась 
семінарія, світська влада не повернула владі церковній. 
Юрисдикція Одесько-Симферопольської дієцезії поширю-
ється на структури РКЦ в Криму (Сімферополь), Кірово-
градській, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях. 
В своєму підпорядкуванні дієцезія має 5 деканатів – Кіро-
воград (6 парафій і костелів), Крим (Сімферополь, 21), 
Миколаїв (11), Одеса (10), Херсон (26) [5, с. 18]. 

В житті Закарпатських римо-католиків позитивні 
зміни сталися із приїздом кардинала Пашкаї Ласло (1989р.), 
після візиту якого місцеві інституції РКЦ отримали можли-
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вість проводити душпастирську діяльність на Закарпатті. 
Спочатку душпастирство проводилося лише священиками з 
Угорщини, а з 1 листопада 1990 р. туди почали прибувати 
монахи з Чехословаччини. Однак процес реструктуризації 
мережі РКЦ на території Закарпаття розпочався із призна-
ченням першого апостольського нунція в Україні Антоніо 
Франко. Зокрема, 28 березня 1992 р. він отримав від Свято-
го Престолу призначення на місце ординарія Закарпатської 
Римо-католицької церкви. Прибувши на Закарпаття, у 
м. Мукачево нунцій 13 серпня того ж самого року підтвер-
див призначення Йожефа Чаті на посаду генерального 
вікарія [3, с. 136]. Після смерті Й.Чаті у березні 1993 р. 
архієпископ Франко призначив генеральним вікарієм соло-
твинського пароха о. Лайоша Гудру, а також відповідно до 
мовних територій раду священиків та вікаріїв. 14 серпня 
1993 р. було утворено Апостольську адміністрацію Закар-
паття, апостольським адміністратором якої знову ж таки 
став архієпископ А. Франко. Папську буллу про її утворен-
ня виголосили 16 грудня 1993 р. у мукачівському римо-
католицькому костелі [11, с. 3]. Зазначимо, що в структурі 
Римо-Католицької церкви територія Закарпаття належала 
до Сату-Марської (Угорщина) дієцезії, де-юре аж до почат-
ку 90-х років XX ст., що не могло не вплинути на подаль-
ший розвиток церкви. Практично до 1995 р. богослужіння у 
римо-католицьких храмах Закарпаття проводилося виклю-
чно угорською мовою, що було зумовлено передусім істо-
ричними причинами. Проте, такий стан речей не задоволь-
няв іншу національну меншину (словаків), а тому з 1995 р. 
помітно збільшилась кількість священнослужителів, які 
проводили богослужіння словацькою мовою. 9 грудня 1995 
р., папа Іван Павло ІІ призначив єпископом-помічником 
Закарпатської Апостольської адміністрації керівника вино-
градівської францисканської Місії – о. Антала Майнека, 
єпископська хіротонія якого відбулася 6 січня 1996 р. Після 
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чого єпископ Антал Майнек став її апостольським адмініс-
тратором. Станом на 2001 р., охоплюючи територію у 
12800 кв. км, Апостольська адміністрація нараховувала 
близько 70000 римо-католиків, 7 деканатів і 10 монастирів. 
На її території працювало 28 священиків: 10 дієцезіальних 
та 18 ієромонахів, які обслуговували 48 парафій. Крім того, 
діяла одна світська католицька організація та 5 католиць-
ких рухів [3, с.144]. 

З часом керівництво Апостольської адміністрації ус-
відомило потреби конструктивних змін, на основі чого 
було прийнято рішення про утворення дієцезії. Підставою 
для створення послужив активний розвиток мережі римо-
католицьких церковних структур. На 2002 р. на її території 
діяло близько 50 парафій та 40 філій, 27 священиків прово-
дили душпастирську службу, активно діяв «Карітас», вихо-
дили часописи угорською та українською мовами [11, с. 3]. 
Таке рішення маючи юридичне підґрунтя, відповідало 
настановам Другого Ватиканського Собору, а саме базува-
лося на основі положень «Декрету про душпастирське 
служіння єпископів у церкві». Тому, 27 березня 2002 р. на 
території Апостольської адміністрації Закарпаття за рішен-
ням понтифікат Івана Павла ІІ постала нова Мукачівська 
дієцезія, юрисдикція якої поширювалась на структури РКЦ 
у Закарпатській області. Мукачівським єпископом-
ординарієм залишився Антал Майнек ОFМ. Створення діє 
цезії значно спростило процедуру прийняття вірних до 
церкви, полегшило розв’язання багатьох питань. 

Аналізуючи динаміку розвитку Римо-католицької 
церкви на Закарпатті, можемо говорити про її кількісний 
приріст. Якщо у 1988 р. ця конфесія мала 42 осередки, то у 
1997 р. їхня кількість зросла до 72. Як і у більшості Римо-
католицьких дієцезій України на Закарпатті невирішеною 
залишається проблема із кадрів: 72 парафії обслуговують-
ся 20 священнослужителями. Проте, уже на 1997 р. дієце-
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зія була в достатній мірі забезпечена культовими споруда-
ми, що дало її керівництву можливість зосередитись на 
вирішенні інших нагальних проблем. На сьогодні Закар-
патська дієцезія нараховує 7 деканатів: Берегівський (13 
парафій і костелів), Верхньо-Ужанський (13), Мукачівсь-
кий (18), Нижньо-Ужанський (20), Сігетський (8), Угочан-
ський (15), Хустський (9). У ній працюють 33 священики, в 
тому числі 12 священиків-монахів, 7 священиків з інших 
дієцезій та 1 священик на території іншої дієцезії, 6 семі-
наристів (навчаються за кордоном у Духовній семінарії 
м.Егер, Угорщина), а також на її території діють різномані-
тні дієцезальні Ради. 
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ЕСТЕТИЧНІ ПРОГРАМИ ПОСТМОДЕРНОЇ 

КУЛЬТУРИ 
 

Характерна для останньої чверті ХХ ст. – початку 
ХХІ ст. культурна ситуація та атмосфера у більшості гума-
нітарних студій позначається як постмодерн, що вже міс-
тить низку протиріч та запитань. 

Щоб уникнути термінологічної невизначеності, тре-
ба наголосити на розбіжності понять «постмодерн» і 
«постмодернізм». Терміном «постмодерн» прийнято по-
значати культурну ситуацію, що склалася в другій полови-
ні ХХ ст., в той час як «постмодернізм» – це сукупність 
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тих культурних явищ, що характеризують епоху постмоде-
рну і містять сучасні філософські концепції та естетичні 
програми. 

Постмодернізм є своєрідною реакцію на одноманіт-
ність універсального бачення світу в модернізмі. Прийшо-
вши йому на зміну, постмодернізм заперечує світогляд, 
пов’язаний з вірою в лінійний прогрес суспільства, абсо-
лютну істину, раціональне планування ідеальних соціаль-
них порядків зі стандартизацією знання і виробництва. 

Якщо появу постмодерної доби вчені датують 50-
60-ми роками ХХ ст., то питання про дату виникнення 
постмодернізму досі залишається відкритим та породжує 
масу дискусій. Особливо це загострено в контексті естети-
ки постмодернізму, починаючи від сучасного мистецтва 
(contemporary art) та закінчуючи сучасною класикою 
(contemporary classical). Для Іхаба Хассана постмодернізм 
починається з «Поминок по Фіннегану» (1939) Д. Джойса. 
Фактично тієї ж періодизації дотримується і Крістофер 
Батлер. Однак більшість західних вчених, як літературних 
критиків, так і мистецтвознавців, вважають, що перехід від 
модернізму до постмодернізму припав саме на середину 
50-х років.  

Проте, італійський теоретик Умберто Еко розглядає 
постмодернізм як рису культури, яка притаманна кожній 
епосі: «…його наполегливо просувають у глиб століть. 
Спершу він застосовувався тільки до письменників і худо-
жників останнього двадцятиріччя; потім мало-помалу 
поширився і на початок століття; потім ще далі; зупинок не 
передбачається, і скоро категорія постмодернізму захопить 
Гомера. Повинен сказати, що я сам переконаний, що пост-
модернізм – не фіксоване хронологічно явище, а якийсь 
духовний стан … У цьому сенсі правомірна фраза, що у 
будь-якої епохи є власний постмодернізм … »  
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Культурні зміни в естетиці ХХ ст. неможливо роз-
глядати без феномену авангарду. Спонукою до виникнення 
цього феномену стала низка соціально-історичних подій 
ХІХ – ХХ ст., низка наукових відкриттів, праці посткласи-
чних філософів, фрейдистська теорія психоаналізу, відхід 
від європоцентризму (що, у свою чергу, призвело до появи 
інтересу до східних культур та мистецтва) та ін. Характер-
ними рисами авангардного мистецтва, перш за все, є його 
експериментальний характер, категоричне заперечення 
традиційного мистецтва та традиційних культурних цінно-
стей, відмова від реалістичного зображення дійсності, 
протест проти консерватизму, академічності тощо. Факти-
чно авангардне мистецтво стало останньою крапкою для 
епохи класичної культури і початком пост-культури.  

Одним із головних джерел багатьох напрямів і рухів 
у сучасному мистецтві є авангардистська течія дадаїзму. 
Вважається, що він став основою для виникнення сюрреа-
лізму, поп-арту, багатьох феноменів і явищ постмодерніз-
му, саме тому на ньому варто закцентувати увагу. Виникає 
у 1916 р. у м. Цюріх завдяки ініціативі X’юго Балла, засно-
вника журналу «Дада» Трістана Тцара, німецького пись-
менника Ріхарда Хюльзенбека, художника Ганса Арпа. 
Крім Швейцарії, рух «Дада» виникає також у Німеччині 
(Георг Гросс, Макс Ернст, Курт Швіттерс), Франції (Фран-
сіс Пікабіа). Рух дадаїзму не мав чітко визначеної естетич-
ної програми. Своїми пародіями та насмішками дадаїсти 
намагались заперечити концепцію мистецтва як такого. 
Серед характерних прийомів дадаїстів, які потім були 
успадковані сюрреалістами і багатьма іншими напрямками 
пост-культури, слід назвати принцип випадкової організа-
ції композицій і прийом «художнього автоматизму» в акті 
творчості (наприклад, письменник Т. Тцара вирізав слова з 
газет, а потім склеював їх у випадковій послідовності). 
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Ключовою фігурою та предтечею дадаїзму вважа-
ється постать Марселя Дюшана. На початку свого творчого 
шляху автор працює в руслі імпресіонізму, пізніше експе-
риментує з кубізмом та футуризмом. Не знайшовши себе в 
цих жанрах, Дюшан приступає до авангардистських пошу-
ків. Його ім’я відоме винайденням так званих реді-мейдс 
(ready-made art) – творів, що представляють собою предме-
ти побутового вжитку, які є вилучені з традиційного сере-
довища їх існування та без змін виставлені на художній 
виставці в якості творів мистецтва. Реді-мейдс Дюшана 
змусили по-іншому подивитись на звичайні речі. Найяск-
равішими та найскандальнішими прикладами таких гото-
вих творів можна вважати «Сушку для пляшок»,  «Колесо 
від велосипеда», «Фонтан» тощо. Глузуючи з головного 
символу «того» мистецтва, Дюшан домальовує вусики 
знаменитій Джоконді. Цим жестом були остаточно зруй-
новані традиційні класичні уявлення про естетику. Автор 
вважав, що простіше виставити власне предмет, ніж нама-
гатися його зобразити. Відтепер естетичність твору зале-
жала не від зовнішніх характеристик, а від авторських 
«правил гри». Пізніше реді-мейдс увійшли в якості голо-
вних елементів у твори практично всіх напрямків візуаль-
них мистецтв другої половини ХХ століття – модернізму 
та постмодернізму. Вони стали невід’ємною частиною 
інсталяцій, об’єктів, акцій, енвайронментів, перформансів, 
хепенінгів і безлічі інших арт-практик. 

Прийшовши на зміну попередній добі, постмодер-
нізм оголошує протест модерністським цінностям. На 
відміну від художнього модернізму, який намагався запе-
речити попередній історичний досвід художньої творчості, 
постмодернізм приймає цей досвід, піддаючи його іронії та 
сприймає його в ігровій формі. У. Еко продовжує свої 
міркування тим, що фіксує: «Постмодернізм – це відповідь 
модернізму: якщо вже минуле неможливо знищити, бо 



  173 

його знищення веде до німоти, його потрібно переосмис-
лити: іронічно, без наївності». 

Загалом, спочатку постмодернізм виникає як літера-
турознавче поняття в останні десятиліття ХХ ст. і поступо-
во проникає в усі сфери культурного життя – у архітекту-
ру, живопис, соціологію, філософію та ін. 
Постмодерністська концепція розроблялася такими теоре-
тиками як Жан-Франсуа Ліотар, Фредрік Джеймісон, 
Чарльз Джекінс, Крістіна Брук-Роуз, Іхаб Хассан, Жак 
Дерріда, Жан Бодрійяр, Джон Барт та ін. 

Так, сформувавшись під впливом загального духу 
протесту та настроїв другої половини ХХ ст., постмодер-
нізм явив собою унікальний феномен, який важко підда-
ється узагальненню. Зрештою, він не прагне піддаватись 
загальним формам та бути цілком зрозумілим, адже пост-
модерністське світосприйняття малює  світ як щось некон-
трольоване, як щось, що важко піддається поясненню. Така 
крайня невизначеність призводить до того, що мистецтво 
стало вбачати прекрасне у випадковому, хаотичному, 
безформному. 

Починаючи ще з авангарду, митці намагалися ово-
лодіти часом, для того, щоб розширити область власної 
діяльності. У постмодерній культурі така практика переро-
стає в акцію (акціонізм). Це поняття стало загальним для 
всіх процесуальних практик сучасного мистецтва. Перші 
акції проводилися дадаїстами та сюрреалістами.  Наступ-
ним етапом зосередження художника на процесі творення 
став так званий «живопис дії», найяскравішим представни-
ком якого вважають Джексона Поллока. «Живопис дії» 
відноситься до абстрактного експресіонізму, головними 
представниками якого є Ганс Хоффман, Аршиль Горкі, 
Адольф Готліб, Марк Ротко, Віллем де Кунінг та ін. Абст-
рактні експресіоністи пропагували «звільнення» мистецтва 
від будь-яких логічних законів, традиційних форм та тра-
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диційної палітри кольорів. Головним творчим принципом є 
нанесення фарб абсолютно хаотично та під впливом влас-
ного настрою.  

У середині ХХ ст. починають регулярно відбуватися 
художні маніфести (творчість Лучо Фонтана, виступи 
композитора Джона Кейджа), які проголошують ідею про 
те, що мистецтво повинне втілюватись у просторі та часі, 
використовувати новітні досягнення техніки, щоб відпові-
дати тогочасній культурній ситуації. Така творчість, як 
правило, носила нетиповий та абсурдний характер і була 
направлена на підсвідомі рівні психіки реципієнта. Неаби-
яке значення в акції грають жест, міміка, паузи між діями і 
жестами. На становлення акціонізму певною мірою впли-
нула захопленість його творців східними та первісними 
культами, шаманськими обрядами, східними філософсько-
релігійними вченнями, практиками медитації і т. д.  

Серед таких акцій чільне місце займають хепенінги та 
перфоманси. Хепенінги1 зосереджувалися в типових публі-
чних місцях – на вулицях, площах, парках тощо – і носили 
здебільшого імпровізаційний характер. Автори намагалися 
відтворювати дійство так, щоб долучити до нього глядачів, 
тим самим виводячи мистецтво в буденне життя, показую-
чи, що будь-який елемент повсякденного може бути мисте-
цтвом. Найбільш поширеними хепенінги були в Америці. Їх 
виникнення пов’язують з іменами композитора Д. Кейджа і 
одного з творців поп-арту Роберта Раушенберга. 

У Європі більшого поширення  набули перфоман-
си2. Акції відбувались в приміщеннях або на відкритому 
повітрі на заздалегідь приготованій території та проходили 
по завчасно написаному сценарію. Суттєвою відмінністю 
від хепенінгів є дистанція між виконавцем та глядачем. 

                                                            
1 англ. to happen – траплятися. 
2 англ. performance – виконання. 
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Перформанс розвинувся на основі театру абсурду, хеппе-
нінга, конкретної музики, поп-арту і низки інших форм 
авангардно-модерністського мистецтва. Представниками 
такого роду акцій є рух «Флуксус», виконавці якого поєд-
нували в своїх дійствах різні типи мистецтв. Їхні перфома-
нси носили несерйозний та демонстративно ігровий харак-
тер. На противагу їм, інші виконавці перфомансів (Йозеф 
Бойс, Ігор Захаров-Росс та ін.) ставились до своїх дійств 
принципово серйозно, надаючи їм мало не сакрального 
змісту. Створення навколо акції подібної атмосфери до-
зволяло глядачам доторкнутися до інших реальностей  

У живописі і в поезії, в музиці і в театрі – художній 
вираз тяжів до невизначеності форми. Основою нової есте-
тики стали тривожні уявлення і незв’язні натяки. Недарма 
російський дослідник Ілля Ільїн порівнює постмодернізм з 
химерою. «Химерність постмодерну обумовлена тим, що в 
ньому, як у сновидінні, співіснує непоєднуване: несвідоме 
прагнення, нехай і в парадоксальній формі, до цілісного і 
світоглядно-естетичного осягнення життя, – і ясна свідо-
мість початкової фрагментарності, принципово несинтезо-
ваної роздробленості людського досвіду кінця XX сторіччя»  

Отже, у постмодерністському світовідчутті і в ху-
дожній творчості можна виділити три основні світоглядні 
постулати: 1) втрата віри у вищий сенс і надособистісну 
мету людського існування; 2) дійсність ірраціональна і 
непізнавана, а тому її буття і сенс мають таку ж цінність, 
як сни, фантазії або будь-які ідеї кожного з нас; 3) абсолю-
тної істини не існує, вона у кожного своя. Саме за такими 
правилами існує нова культурна ситуація. 
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PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA 

OBYWATELSKIEGO NA UKRAINIE  
 
Powstanie ogólnoświatowego modelu społeczeństwa 

obywatelskiego jest raczej utopią, ponieważ definicja 
obywatela bezpośrednio jest uzależniona od ustroju 
politycznego państwa, w którym on mieszka. Jak słusznie 
zauważył Arystoteles, ten, kto jest obywatelem w ustroju 
demokratycznym, nie będzie nim w ustroju oligarchicznym [1, 
s. 53]. Nawet w obrębie państw Unii Europejskiej, które mają 
wspólny rdzeń cywilizacyjny: prawo rzymskie, język łaciński, 
kulturę grecką oraz religię chrześcijańską,  kwestia stworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego nadal nie została rozstrzygnięta. 
„Społeczeństwo obywatelskie, jak ustrój społeczny, nigdy nie 
zostało zbudowane, ponieważ żadna empiryczna realność 
świata nie może zostać z nim połączona” [8, s. 445].  

Niniejszy esej stanowi próbę analizy społeczeństwa 
obywatelskiego na Ukrainie. Odpowiedź na pytanie zawarte w 
tytule zależy przede wszystkim od tego, jak definicja „obywatel” 
oraz „społeczeństwo obywatelskie” jest rozumiana przez autora. 
Zgodnie z wizją J. Habermasem kwestia „obywatela” może być 
rozpatrywana z dwóch zupełnie odmiennych punktów widzenia: 
liberalnej tradycji prawa naturalnego J. Locke`a oraz tradycji 
republikańskiej. Jeżeli pierwsza koncepcja koncentruje się na 
prawach i obowiązkach jednostki wobec państwa (udział w 
wyborach i płacenie podatków) i na odwrót (świadczenia ze 
strony państwa), to druga zwraca uwagę na aktywne uczestnictwo 
w życiu wspólnoty [2, s.14-15]. Tradycja nurtu republikańskiego, 
oparta na opracowaniach Arystotelesa, Cycerona, Machiavellego, 
Rousseau, wskazuje, że nie wystarczy tylko się urodzić w 
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społeczeństwie, należy stać się jego częścią przyjmując jego 
normy, wartości, język, tradycje i kulturę. W przeciwnym razie 
człowiek „wypadnie ze społeczeństwa” i zginie. Państwo jest 
związkiem ludzi podobnych do siebie, którzy podzielają te same 
wartości (Arystoteles, Trzecia Księga, Polityka). 

Wojna, która ma miejsce na wschodzie Ukrainy, może 
posłużyć za dobry przykład aktualności koncepcji tradycji 
republikańskiej. Bez względu na to, że obwody doniecki i 
ługański od 1991 roku wchodzą do składu niepodległego 
państwa ukraińskiego, poczucie jedynej duchowej wspólnoty 
mieszkańców tych obwodów z Rosjanami jest wciąż mocno 
odczuwalne. Główną rolę w wybuchu konfliktu odegrał 
powszechnie używany język rosyjski, który od czasu 
podpisania w dniu 8 sierpnia 2012 roku przez Prezydenta 
ustawy „O językach regionalnych” jeszcze bardziej zyskał na 
popularności. Zgodnie ze spisem statystycznym, który miał 
miejsce w 2001 roku, 65,7% Ukraińców zaznaczyło, że ich 
językiem ojczystym jest ukraiński, a 29,6% wybrało język 
rosyjski. Największa ilość osób rosyjskojęzycznych pochodziła 
odpowiednio z obwodów donieckiego (74,9%) oraz 
ługańskiego (68,8%) [6]. W 2008 roku na wschodzie państwa 
liczba osób, dla których językiem ojczystym jest rosyjski, 
wynosiła 44,4%, przy tym 39% zadeklarowało jednoczesne 
posługiwanie się dwoma językami i tylko 15,2% stanęło po 
stronie ukraińskiego. Zyskała wówczas na popularności 
koncepcja „russkiego mira”3, która opiera się na wspólnych 
wartościach językowych, religijnych (prawosławie/Patriarchat 
Moskiewski), historycznych oraz kulturowych. W myśl tej 
teorii ludność rosyjskojęzyczna odnosi się to wielkiego narodu 
rosyjskiego, bez względu na to, że ona zamieszkuje tereny 
niepodległych państw (Ukraina, Białoruś).  

                                                            
3 Jednym z autorów której jest Wladimir Putin.  
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Zgodnie z badaniami statystycznymi 
przeprowadzonymi jeszcze w maju 2007 roku przez 
Ukraińskie Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. 
Ołeksandra Razumkowa na temat czy istnieją ogromne różnice 
o charakterze językowym, politycznym oraz kulturowym 
między mieszkańcami wschodniej i zachodniej części państwa, 
18,7% respondentów udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Należy 
zaznaczyć, że na zachodzie państwa liczba takich osób 
wynosiła 10,9%, na wschodzie 24,2%, a na południu 26,1% 
[12]. Oprócz kwestii językowej, istnieje podział społeczeństwa 
ze względu na ocenę zaszłości historycznych. 45,6% 
ankietowanych, pochodzących z zachodniej części, uważają, że 
Ukraina jest spadkobierczynią Rusi Kijewskiej, natomiast na 
wschodzie liczba takich osób wynosi 17,6%. Z kolei 54,0% 
obywateli mieszkających po lewej stronie Dniepru opowiada 
się za tym, że Ukraina jest integralną częścią historii Rosji. Na 
zachodzie liczba zwolenników tej tezy wynosi 17,4% [13]. 
Mocne przywiązanie do historii i kultury Federacji Rosyjskiej, 
które występuje wśród mieszkańców na wschodzie państwa, 
stanowi determinujący warunek ich lekceważenia 
historycznego oraz kulturowego nabytku narodu ukraińskiego. 
Jedynym czynnikiem, który, zgodnie z badaniami Centrum 
Razumkowa, jednoczy naród ukraiński we wspólnotę, jest 
dążenie do poprawy stopy życiowej wszystkich obywateli 
Ukrainy (38,0% na zachodzie i 38,1% na wschodzie) [14]. 

Wracając do koncepcji J. Locke`a, przynależność do 
państwa ukraińskiego w świetle prawa, nie stanowi 
determinującego warunku istnienia „społeczeństwa 
obywatelskiego”4. Nadrzędną rolę odgrywają tutaj przede 
wszystkim czynniki narodowotwórcze, takie jak język, 

                                                            
4 Można odnieść wrażenie, że część Ukraińców nie tylko nie rozróżniają 
wolności osobiste oraz wolności człowieka w społeczeństwie, lecz 
świadomie lekceważą ostatnią. 
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wartości kulturalne, przynależność religijna. Amerykański 
socjolog Edward Shils stwierdził, że narodowość to konieczny 
element składowy, a może i warunek wstępny powstania 
społeczeństwa obywatelskiego [15, s.221]. Shils podważył 
rozważania Habermasa o patriotyzmie konstytucyjnym jako 
koniecznej przesłanki formowania społeczeństwa 
obywatelskiego w Niemczech. Zdaniem amerykańskiego 
socjologa, gdyby współczesne Niemcy identyfikowali siebie 
tylko w granicach konstytucji RFN, to okres rządów NSDAP 
oraz Holokaust nie stanowiłyby dla nich moralnego dylematu. 
Potwierdzając tym jeszcze raz słuszność swego stanowiska o 
wartości czynników narodowotwórczych [15, s.222]. Później 
sam Habermas nieco złagodził własną pozycję i zastanawiając 
się nad celem integracji europejskiej podkreślił główną rolę 
wspólnej tożsamości kulturowej państw europejskich, a nie 
zalet ekonomicznych unii [3].   

W przypadku Ukrainy definicja „obywatela” jest o 
wiele szersza i bardziej złożona niż to zapisano w ustawie „O 
obywatelstwie Ukrainy”, że „obywatelem jest osoba, która 
otrzymała obywatelstwo Ukrainy zgodnie z procedurami 
przewidzianymi przez ustawodawstwo bądź umowami 
międzynarodowymi” (art. 1 ustawa „O obywatelstwie 
Ukrainy”). Stanowienie i rozwój ruchów społeczno-
politycznych w państwach postsowieckich zależy od 
politycznej kultury obywateli. Znany brytyjski filozof i 
socjolog Ernest Gellner zaznaczył, iż ludzie są produktem 
kultury. Oni się formują w środku tej kultury, i dlatego nie 
mogą jej zostawić, żeby wybrać sobie drugie 
społeczeństwo[18]. Rozpatrując kwestię funkcjonowania bądź 
istnienia społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie należy 
jednocześnie zwracać uwagę na stan kultury obywatelskiej. 
Głównym problemem stojącym na drodze do zaistnienia jednej 
wspólnoty na Ukrainie jest to, że jedna część społeczeństwa nie 
zdaje sobie sprawy z konieczności przeprowadzenia reform 
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demokratycznych, a druga część marzy o przywróceniu 
Związku Radzieckiego.   

Bez względu na dużą ilość związków zawodowych 
(ponad 100) oraz organizacji obywatelskich (ponad 3,5 tys.) na 
dzień dzisiejszy nie została dobrze opracowana jedyna metoda 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Owszem, w dniu 24 
marca 2012 roku prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz 
podpisał uchwałę „O Strategii polityki narodowej ku 
rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz 
działaniach priorytetowych na rzecz jej realizacji”. Jednak w 
tekście mieści się sporo fundamentalnych błędów, które stoją 
na drodze do realizacji jej nadrzędnego zadania – stworzenia i 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przede wszystkim w 
Strategii po raz pierwszy została podana definicja 
„społeczeństwa obywatelskiego”, którym jest społeczeństwo, 
w którym swobodnie realizują się główne prawa i swobody 
człowieka i obywatela poprzez różne formy aktywności 
społecznej oraz samorządy[16]. Analizując tylko samą 
definicję, nie da się zrozumieć ani roli państwa w formowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego, ani wartości oraz interesów, 
którymi się charakteryzuje dane społeczeństwo. Nie został 
także podany mechanizm wdrażania strategii oraz 
kontrolowania jej realizacji. Wymieniając główne przeszkody 
na drodze do formowania społeczeństwa obywatelskiego, 
władza zwróciła uwagę tylko na prawny aspekt problemu: 
ułatwienia procedury rejestracji instytucji publicznych oraz 
dostosowania norm prawa ukraińskiego w tej dziedzinie do 
prawa unijnego, natomiast całkowicie pominięto potrzebę 
„zjednoczenia” społeczeństwa ukraińskiego pod względem 
wspólnych wartości kulturowych oraz historycznych [16].  

Na początku lat 90., kiedy państwo uzyskało 
niepodległość, miał miejsce szereg zmian w sferze politycznej, 
ekonomicznej oraz kulturowej. Dodatkowym czynnikiem 
utrudniającym proces konsolidacji społeczeństwa jest 
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geopolityczne położenie Ukrainy oraz zaszłości historyczne, w 
wyniku których po prawej stronie od Dniepru jest mocno 
odczuwalny wpływ Imperium Austro-Węgierskiego, a po lewej 
stronie – Imperium Rosyjskiego. Zagadnieniem podziałów 
dychotomicznych na Ukrainie zajmowało się wielu polityków, 
naukowców oraz pisarzy: T. Szewczenko, I. Franko, M. 
Hruszewski, M. Brajczewski, D. Doncov, L. Kuczma, W. 
Czornovil. W swoim eseju „Małorosyjskość” (1959) E. 
Malaniuk zwrócił uwagę, że małorosy (Ukraińcy, którzy 
bardziej czują się Rosjanami), którzy są na Ukrainie, będą 
pierwszym problemem, który pojawi się po uzyskaniu 
niepodległości. To jest „choroba historyczna trędowatych”. 
Ten problem jest na tyle niebezpieczny, że jednocześnie ma 
miejsce proces systematycznego lekceważenia tradycji, języka, 
literatury, historii oraz pozostałych warunków istnienia narodu 
[10, s.232-234].   

Pierwszym i na razie jedynym prezydentem, który podjął 
próby stworzenia tożsamości ukraińskiej był Wiktor Juszczenko. 
Za jego rządów po raz pierwszy zaczęto otwarcie mówić o 
dysydentach ukraińskich, pisarzach zakazanych oraz o ukraińskiej 
wersji historii, a nie narzuconej dotychczas propagandzie 
radzieckiej. Do najbardziej jaskrawych przejawów tej polityki 
należą:  dubbing lub opatrzenie napisami w języku ukraińskim 
wszystkich filmów zagranicznych, w tym i rosyjskich, trzykrotny 
wzrost ilości muzyki ukraińskojęzycznej w okresie 2004-2007, 
otwarcie szkół ukraińskojęzycznych na wschodzie i południu 
państwa, poruszanie skomplikowanych zagadnień historycznych 
(dotyczących generalnie relacji ukraińsko-rosyjskich), stawianie 
pomników i otwarcie muzeów, uznanie wielkiego głodu lat 1932-
1933 przez Radę Najwyższą za ludobójstwo, gloryfikowanie 
ukraińskich organizacji o charakterze nacjonalistycznym [10, 
s.504-505]. Niestety aneksja Krymu oraz wojna na wschodzie 
Ukrainy pokazuje, że problem wspólnej tożsamości jest głęboko 
zakorzeniony w świadomości Ukraińców na wschodzie i 
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zachodzie państwa. Z tego powodu tej trudności nie da się 
wyeliminować w krótkiej perspektywie czasowej.  

Kolejnym czynnikiem, który utrudnia formowanie 
społeczeństwa obywatelskiego jest nabyta społeczno-
polityczna pasywność Ukraińców. Pierwszą masową akcją 
protestu, w którą była zaangażowana cała Ukraina została 
Pomarańczowa Rewolucja (2004 rok), w wyniku której do 
władzy doszedł Wiktor Juszczenko. Niestety Juszczenko nie 
sprostał oczekiwaniom Ukraińców: reformy nie zostały 
przeprowadzone, Ukraina nie podpisała umowy 
stowarzyszeniowej z UE, walka z korupcją nie przyniosła 
pożądanych efektów. Największym zarzutem zwolenników 
Juszczenki jest mianowanie przez prezydenta Wiktora 
Janukowycza (oponenta w wyborach prezydenckich) na 
stanowisko premiera. Wtedy w państwie nastąpił okres spadku 
zaufania do władzy, który w sumie trwa do dzisiaj.   

Tabela 1 

 
Źródło: Готовність населення України до участі в акціях соці-

ального протесту (до 20-х чисел листопада 2013), 
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r eports&id=214&page=9, 17.01.2016. 
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Analizując spadek gotowości ludności do uczestnictwa 
w akcjach protestu, wybuchu Rewolucji Godności (Majdan) w 
dniu 21 listopada 2013 nie udało się przewidzieć socjologom. 
Jednak po obaleniu reżimu Janukowycza na Ukrainie nastąpił 
jeszcze większy kryzys niż za rządów Azarowa. Oprócz aneksji 
Krymu oraz wojny na wschodzie państwa, kurs dolara 
zwiększył się trzykrotnie, a ceny na artykuły spożywcze 
wzrosły w stosunku do 2012 roku czterokrotnie; tylko w ciągu 
pierwszych 9. miesięcy 2015 roku – o 41,4% [5]. W obecnych 
warunkach liczba niezadowolonych codziennie wzrasta, jednak 
nie wiadomo czy będzie miał miejsce trzeci „Majdan”. Jeżeli w 
maju 2013 roku liczba osób, które wyszłyby protestować 
wynosiła 27%, to w sierpniu 2015 roku – 18% [11]. 
Zmniejszenie liczby chętnych do uczestnictwa w strajkach 
należy tłumaczyć spadkiem zaufania do instytucji władzy.  

Natalia Belicer, ekspert z Instytutu Demokracji im. Pylypa 
Orlyka, w trakcie konferencji w Kijowie o przyszłości 
społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie w 2011 roku, zwróciła 
uwagę na problem zaufania obywatelskiego do władzy. Według 
eksperta na Ukrainie organizacje obywatelskie są tworzone nie 
dlatego żeby współpracować z instytucjami władzy, lecz żeby 
sprzeciwiać się ich działaniom, zarzucając im łamanie prawa. 
Niestety owa tendencja do sprzeciwu, a nie współpracy została 
sprowokowana zachowaniem urzędników [9].  

Ostatnim aspektem, na który autor chce zwrócić uwagę, 
jest stopa zamożności Ukraińców. Jeszcze Arystoteles 
podkreślił, iż najlepszy ustrój ma to państwo, w którym żyją 
możliwie równi i podobni obywatele. Zgodnie z tym 
postulatem, najbardziej takiemu państwu odpowiada stan 
średni. Klasa średnia hamuje nadmierne ambicje jak bogatych, 
tak i biednych, stając się w ten sposób gwarantem stabilności i 
równowagi społecznej. W państwie, gdzie stan średni jest 
liczny, występuje mniejsze ryzyko buntów i rozłamów miedzy 
obywatelami [1, s.98-99]. Niestety klasa średnia na Ukrainie 
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nie została sformowana w okresie prawie 25 lat niepodległości. 
Zgodnie z badaniami GFK5 (międzynarodowego koncernu, 
który się zajmuje badaniami opinii publicznej) na Ukrainie od 
5 do 30 % mieszkańców należy do klasy średniej. Nie jest 
łatwo wyznaczyć dokładny udział, ponieważ wielu 
mieszkańców ma dodatkowe źródła utrzymania [4]. Andrzej 
Nowak, lider Komitetu Ekonomistów Ukrainy, zaznacza że 
wzrost kursu dolara wobec ukraińskiej hrywny (obecnie kurs 
wynosi 26 UAH) przyczyni się do tego, że liczba osób 
niedożywionych na Ukrainie będzie przewyższała 50%. 
Nowak uważa, że teraz poziom życia Ukraińców należy 
przyrównać do poziomu w latach 90. [7]. W czasie ostrego 
kryzysu ekonomicznego zbudowanie społeczeństwa 
obywatelskiego jest niewykonalne.  

Nawołanie przez część przedstawicieli ukraińskiej 
areny politycznej do zachodnich standardów formowania 
społeczeństwa, które są  pokrewne z ukraińskimi priorytetami, 
jest jednym z największych błędów. Tylko połączenie 
uniwersalnych etycznych, prawnych, naukowych oraz 
ekonomicznych standardów z wartościami kultury ukraińskiej 
może stanowić strategię ku moralnemu podniesieniu ducha 
narodu. Dyskusyjną kwestią jest również pytanie czy 
demokracja, która jest uważana za najlepszy ustrój polityczny 
w państwach Europy Zachodnich, jest również najlepszym 
systemem w obecnych warunkach w państwie ukraińskim.   

Reasumując, społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie 
nie istnieje. Na tą sytuację składają się liczne czynniki o 
charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Wolodymyr Fesenko, 
Dyrektor Centrum Stosowanych Badań Politycznych „Penta”, 
wymienił wszystkie problemy, które stoją na drodze do 
stanowienia społeczeństwa obywatelskiego: 25-30% 
mieszkańców stanowi klasę niższą i tylko 10-12% należy do 

                                                            
5 Międzynarodowy koncern, który się zajmuje badaniami opinii publicznej. 



  185 

klasy średniej; podział społeczny w sferze kulturowej, socjalnej, 
politycznej; brak tożsamości narodowej; brak zaufania nie tylko 
do instytucji władzy, ale również do siebie nawzajem; 
wszechobecne rozczarowanie życiem; niechęć do ponoszenia 
odpowiedzialności za problemy w państwie; dążenie do 
jednoczesnego zajmowania dwóch przeciwstawnych stron, na 
przykład ustrój demokratyczny i rządy twardej ręki; 
uczestnictwo w UE oraz sojusz z Federacją Rosyjską [9].  

Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w obrębie 
państwa jest zbyt ciężkim zadaniem do wykonania, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o Ukrainę. Nawet gdy politykom uda się 
poprawić stopę życiową Ukraińców, to różnica mentalności 
mieszkańców wschodniej i zachodniej części państwa jest 
ogromną przeszkodą, której nie da się przezwyciężyć w 
perspektywie krótkoterminowej.  
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СОЦІОКУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ 
 

Однією з важливих умов ефективності української 
освіти є її відповідність сучасному соціальному замовлен-
ню на підготовку особистості, активно налаштованої, 
духовно багатої, з розвиненим інтелектом, здатної резуль-
тативно взаємодіяти в умовах соціокультурного простору. 
Виконуючи на практиці це комплексне замовлення, вихо-
ватель, учитель повинен наповнювати взаємодію з вихова-
нцями та учнями культурними смислами, відкриваючи які, 
вони зусиллями інтелекту, душі, волі набуватимуть соціа-
льно-культурного досвіду.  

Соціокультурний розвиток особистості трактуємо як 
керований учителем, вихователем послідовний процес 
засвоєння носієм культури певної системи соціокультур-
них знань, норм, цінностей, в результаті чого відбуваються 
позитивні зміни в розвитку підростаючої особистості на 
основі вдосконалення структурно-функціональних рівнів 
та під впливом різних чинників соціокультурного спряму-
вання. 

Пошук ефективних педагогічних моделей соціокуль-
турної ситуації дає змогу стверджувати, що в соціокульту-
рній методиці навчання, виховання, соціалізації повинні 
переважати розвиток особистості в спеціально змодельо-
ваному просторі й у відповідних вікових періодах. 

Соціокультурна ситуація для педагога повинна вра-
ховувати те, що дитина у своєму розвиткові може випере-
джати однолітків, а як наслідок – це знаходить відобра-
ження в її соціокультурному світі. Стримувати такий 
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розвиток не варто, навпаки, потрібно стимулювати його 
прояв, ураховуючи при цьому ще й індивідуальні схильно-
сті дитини. Важливо також подбати про середовище, в 
якому особистість могла б реалізувати себе та свою куль-
туру. Крім того, може мати місце і той факт, що дитина 
відстає в розвитку. У цьому випадку необхідно прискорити 
її формування. Така діяльність виключно індивідуальна і 
залежить від причин затримки особистісного, середовищ-
ного і (або) виховного характеру. У кожному випадку 
потрібен свій підхід до соціокультурного розвитку і вихо-
вання дитини.  

До основних факторів, що істотно впливають на соці-
окультурний світ дитини, відносять: 

- «вікову» (засвоєну) культуру; 
- батьків, вихователів, старших за віком людей, 

однолітків; 
- сферу життєдіяльності, з якою безпосередньо 

взаємодіє дитина вдома, на вулиці, в дитячому садку й 
просторі загалом; 

- цілеспрямовану діяльність щодо стимулювання 
формування і розвитку соціокультурного світу дитини; 

- особисті зусилля щодо прояву в різних видах ін-
телектуально-творчої діяльності. 

Важливе місце у формуванні соціокультурного світу 
дитини належить її «віковій» (засвоєній) культурі як ре-
зультату впливу дитячої субкультури, традицій, які пере-
даються з покоління в покоління,  середовища, в якому 
живе і розвивається дитина, а також вихованню. 

Батьки, вихователі, старші за віком люди, однолітки – 
це також носії та трансформатори культури, у взаєминах з 
якими відбувається становлення і розвиток соціокультур-
ного світу дитини. Взаємодія дитини з іншою дитиною – 
найважливіший фактор (джерело) для наслідування і сти-
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мулювання її соціального розвитку, а спілкування, взаєми-
ни з іншими людьми – природна форма її самовияву.  

Початкова взаємодія – це «дитина – батько». Саме на 
цьому рівні зазвичай спостерігається взаємозв'язок культури 
дорослої людини із соціокультурним світом дитини. При 
цьому у відносинах із матір'ю створюються найбільш спри-
ятливі умови для соціального розвитку, засвоєння культури, 
адже вона є головним захисником, опорою, людиною, яка 
задовольняє всі потреби дитини, а це, у свою чергу, визна-
чає її зв'язок із нею як із джерелом соціокультури.  

З віком у дитини вибудовуються відносини з іншими 
людьми, зокрема тими, які викликають її соціальний інте-
рес. Пріоритет при цьому найчастіше належить дітям-
одноліткам. У дитячому середовищі швидше формуються 
спільні інтереси, досягається взаєморозуміння, проявля-
ються захоплення. Надалі інтерес дитини до дорослих 
найчастіше знижується. Це пояснюється багатьма причи-
нами, наприклад, порушенням взаєморозуміння, тобто 
«конфліктом поколінь», формуванням одвічної проблеми 
«батьків і дітей». Одночасно посилюється інтерес і праг-
нення дитини до взаємодії з однолітками, включення у 
співтовариства, що характерно для підлітків та юнацтва. 

Основним завданням соціально-педагогічної діяльно-
сті дорослих зі створення соціокультурної ситуації розвит-
ку стосовно дітей та учнівської молоді є забезпечення 
педагогічно доцільної взаємодії з ними і стимулювання 
розвитку їх активності, ініціативності, самодостатності. 
Педагогам обов’язково потрібно враховувати особисті 
зусилля дитини, що проявляються в різних видах її інтеле-
ктуально-творчої діяльності. Джерелом розвитку дитини є 
її природна активність, яка, залежно від віку, може прояв-
лятися в спілкуванні, діяльності, відносинах. Отже, люди-
на розвивається за певними середовищними обставинами, 
а як наслідок – неабиякої важливості набуває сфера життє-
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діяльності, з якою безпосередньо взаємодіє дитина як 
удома, так і на вулиці, в дитячому садку чи школі.  

За сучасною теорією, в дошкільному віці інтереси ди-
тини переміщаються від світу предметів до світу дорослих 
людей. Дитина вперше психологічно виходить за рамки сім'ї, 
за межі оточення близьких людей. Дорослий для неї тепер – 
не тільки конкретна особа, а ще й образ. Таким чином, соціа-
льну ситуацію розвитку в дошкільному дитинстві можна 
розглядати як сутність «дитина – дорослий». 

В юності життєва діяльність людини ускладнюється: 
розширюється діапазон соціальних ролей та інтересів, все 
більше з'являється дорослих ролей із притаманними їм 
самостійністю та відповідальністю. На цей вік припадає 
також безліч критичних соціальних подій: отримання 
паспорта, настання кримінальної відповідальності, можли-
вість реалізації активного виборчого права та вступу в 
шлюб, вибір професії та подальшого життєвого шляху. 

Але поряд з елементами дорослого статусу молодим 
людям притаманна певна залежність, яка досі пов’язує їх із 
дитинством, а саме: матеріальна залежність, вплив батьківсь-
ких настанов, пов'язаних із керівництвом і підпорядкуван-
ням. Неоднозначність становища молоді в сім'ї та суспільст-
ві, різнорівневість вимог до неї зближує цей період із 
підлітковим і знаходить відображення у своєрідності психіки. 

Психолого-педагогічним критерієм переходу від під-
літкового до юнацького віку є різка зміна внутрішньої 
позиції та ставлення до майбутнього. Соціальна ситуація 
розвитку в ранній юності – "поріг" самостійного життя. Як 
зазначає Р. Павелків, складність ситуації вибору дев'яти-
класника в тому, що часто ні він сам, ні навіть його батьки 
повною мірою не усвідомлюють переломність моменту, 
його значущість для подальшого життя. Практика засвід-
чує, що саме на цьому етапі рішення приймається часто 
випадково, під впливом зовнішніх обставин: подруга вмо-
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вила піти вчитися разом, коледж знаходиться поблизу від 
місця проживання тощо. Лише згодом уже здобута, але 
ненависна професія позначається на життєвому шляху 
людини. Звичайно, все ще можна змінити, але час втраче-
но, самооцінка занижена. 

В юності відбувається принципово важлива зміна в 
поглядах на майбутнє, адже  предметом обмірковувань у 
цей час стає не тільки кінцевий результат, а й способи та 
шляхи його досягнення. Особливої складності в сучасних 
соціокультурних умовах набуває, зокрема, проблема про-
фесійної орієнтації, коли старші (батьки і вчителі) часто 
самі не впевнені в правильності своїх порад.  

Деякі психологи та педагоги вважають, що проблема 
самостійної зустрічі молодої людини зі світом, що зміню-
ється, – взагалі специфічна для юнацтва, адже в процесі 
кризи 17 років (від 15 до 18) вирішується питання станов-
лення людини як суб'єкта власного розвитку. Тому голо-
вним у розвитку особистості є вікова трансформація в 
освітньому контексті та виділення у процесі педагогічної 
взаємодії особливостей особистісно розвивальної перспек-
тиви. Вагомими механізмами соціокультурної ситуації 
розвитку особистості можуть виступати:  

- соціокультурна типологія життєвих стратегій 
особистості: стратегія життєвого благополуччя (здобуття 
матеріальних цінностей), стратегія життєвого успіху 
(успіх, зростання), стратегія самореалізації; 

- соціокультурний контекст акмеологічного пі-
знання (особливу соціальну затребуваність акмеологія 
набуває в сучасних ринкових умовах, адже для створення 
правової держави і демократичного суспільства потрібні 
соціально активні люди, професіонали своєї справи, яким 
притаманні такі якості, як ініціативність, діловитість, орга-
нізованість, володіння творчим потенціалом; 
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-  соціально-психологічний феномен моралі та ду-
ховності особистості (соціально-педагогічне підґрунтя 
моральності та сходження особистості до духовних цінно-
стей, моральна та духовна референція особистості, грані 
доброчинного життя, життя як розвивальна система вчин-
ків у величі духовності; 

- педагогічний фон розгортання рефлексивно-
експліцитного методу у виховному розвитку особистості; 

- педагогічна ситуація успіху, що дозволяє сфор-
мувати активну й успішну людину в культурному, соціа-
льному та особистому плані (трансформація індивідуаль-
ного життя в особистий і професійний розвиток).  
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На завершальному етапі Другої світової війни перед 
СРСР поряд з питаннями, що були пов’язані з отриманням 
перемоги над нацизмом, постала і така значима для майбу-
тнього проблема репатріації громадян, вивезених на при-
мусові роботи до Третього рейху. За деякими даними на 
середину 1945 р. у самій лише Німеччині перебувало від 2 
до 3 млн. українців [3, с. 93–117].  

Повернення до Радянського Союзу переміщених осіб 
передбачало декілька прагматичних цілей, насамперед це 
компенсація заподіяних війною демографічних втрат, 
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використання людських ресурсів у післявоєнних відбудов-
чих процесах, поповнення лав армії, попередження різного 
роду еміграційних проявів, що в перспективі, за сприяння 
завжди існуючих ворожих сил, могли призвести до поши-
рення невигідної державі антирадянської політики тощо.  

Для успішного проведення репатріаційних заходів з 
ініціативи керівництва держави було прийнято низку важ-
ливих документів, що регламентували процес повернення 
громадян, а також створено комплекс зовнішніх та внутрі-
шніх допоміжних установ.  

24 серпня 1944 р. Державний Комітет Оборони ухва-
лив постанову за №6457 «Про організацію прийому радян-
ських громадян, що повертаються на Батьківщину, насильно 
забраних німцями, а також, що з різних причин опинилися 
за прикордонною смугою між СРСР та Польщею», якою 
передбачалося створення системи перевірно-фільтраційних 
таборів поблизу західного кордону СРСР [2, с. 175–176].  

У перевірно-фільтраційних та збірно-пересильних 
таборах репатріанти проходили перевірку та облік, після 
чого їх розподіляли на категорії і відправляли або до Чер-
воної армії, або за місцем проживання, при виявленні будь-
яких сумнівних інформаційних даних передавали органам 
НКВС, НКДБ, «СМЕРШу» для подальшого розслідування 
справ. Частину репатріантів за результатами перевірки 
репатріаційно-фільтраційних комісій направляли жити і 
працювати у місця, віддалені від місць проживання їхніх 
родин, на важку фізичну роботу, звичайно, не враховуючи 
бажання самих репатріантів, інші потрапляли до трудових 
радянських таборів і на тривалий час рідні про них нічого 
не знали [3, с. 64]. 

31 серпня 1944 р. створено Відділ у справах репатрі-
ації радянських громадян при уряді УРСР, очолив який М. 
Зозуленко. Новоутворений підрозділ при РНК УРСР по 
прийому і облаштуванню радянських громадян, репатрійо-
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ваних із звільнених Червоною армією територій складався 
з чотирьох секторів: Сектор з питань харчування і матеріа-
льного забезпечення; Сектор, що відповідав за перевезення 
репатрійованого населення; Сектор, що займався питання-
ми працевлаштування і забезпечення житлом населення, 
що поверталося; Сектор обліку репатріантів [5, арк. 8]. 

З січня 1945 р. такі ж відділи почали організовувати 
при виконкомах обласних Рад депутатів трудящих, окрім 
того у кожній області організовували спеціальні пункти по 
прийому і розподілу репатріантів (наприкінці року в Україні 
діяло 45 таких пунктів) [4, с. 126]. Однак, у процесі діяльнос-
ті означених інституцій виявлено надзвичайно багато труд-
нощів організаційного характеру, певною мірою пов’язаних з 
матеріальним забезпеченням, зокрема, відсутність належних 
житлово-побутових умов для репатріантів, якісного санітар-
но-медичного обслуговування тощо.  

Формування розгалуженої мережі перевірно-
фільтраційних та збірно-пересильних таборів, що передба-
чало акумулювання репатріантів у визначених місцях, 
мало в результаті запобігти їх розпорошенню, однак по-
ставлені завдання виконані не були.  

На республіканському рівні відповідальними за репа-
тріацію були спеціальні уповноважені і заступники голів 
республіканських РНК (в УРСР такі обов’язки були покла-
дені на заступника Голови РНК І. Сеніна), у межах області 
процесом керували заступники голів облвиконкомів і 
керівники відділів з питань репатріації, а також голови 
міських, районних, селищних та сільських рад. 

При виконавчому комітеті Рівненської обласної ради 
було організовано відділ у справах репатріації, що займав-
ся прийомом і облаштуванням осіб, які поверталися в 
область. У м. Дубно знаходився, розрахований на 300 
чоловік, приймально-розподільний пункт [5, арк. 75–76].  
Однак, у зв’язку з тим, що репатріанти, в основному, при-
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бували через вузлову залізничну станцію Здолбунів (до 
якої від Дубно кільканадцять кілометрів), в липні 1945 р. 
виконком Рівненської облради прийняв постанову «Про 
організацію приймально-розподільного пункту у м. Здол-
бунів, при цьому Дубенський пункт набував міжрайонного 
значення [6, арк. 55].   

23 жовтня 1944 р. утворено Управління Уповноваже-
ного РНК СРСР у справах репатріації громадян СРСР з 
Німеччини та окупованих нею країн, яке очолив П. Голі-
ков, функції заступників виконували І. Смородінов та 
Д. Голубєв, а помічників В. Драгун та А. Смирнов. Метою 
діяльності управління було врегулювання усіх організа-
ційних моментів, що виникали під час репатріації [2, с. 
178]. Одночасно створювалися радянські закордонні пред-
ставництва з питань репатріації. 

Однак, далеко не всі, з відомих причин (однією з ос-
новних була недовіра до репатріантів з боку держави), ви-
являли бажання повертатися додому, намагаючись усіляко 
уникнути цього. З огляду на вказану проблему та незважа-
ючи на досить розгалужену систему установ, що займалися 
репатріацією, за кордоном основну масу роботи, пов’язаної 
з даним процесом, виконувало Головне управління контр-
розвідки, а всередині країни – НКДБ. Виявляли інформацію 
про те, хто не бажав повертатися на батьківщину, випадки 
приховання громадянства, про настрої людей, які перебува-
ли у таборах тощо [1, с. 209]. 

Для заохочення до повернення радянська влада вико-
ристовувала різноманітні заходи, зокрема вдавалися до 
посиленої пропаганди соціалістичних досягнень, розпові-
дей про «щасливе життя» українських громадян та ін., 
однак, відчуття страху виявлялося набагато сильнішими.  

Важливим спектром діяльності репатріаційних орга-
нів на місцях стало надання матеріальної допомоги репат-
рійованим громадянам в дорозі (забезпечення безкоштов-
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ним харчуванням та безкоштовним проїздом по залізниці 
до місця постійного проживання [7, арк. 88]) і після при-
буття на місце постійного проживання (надання усього 
необхідного для життя), працевлаштування репатрійова-
них.  

  Повертаючись на батьківщину люди проходили так 
звану фільтрацію, в ході якої уповноважені члени комісій 
заповняли реєстраційні листи та анкети на вивезених до 
Німеччини, де зазначалося коли й за яких обставин людина 
потрапила на територію воюючих з СРСР держав або оку-
повану Німеччиною країну. Про зміст бесід під час переві-
рки дізнаємося з матеріалів численних «фільтраційних 
справ», які зберігаються в архівах.  

Після проходження фільтрації видавали посвідчення, 
яке після приїзду додому необхідно було здати до місцево-
го органу НКВС, щоб отримати дозвіл на проживання. 
Натомість репатріантам часто видавали тимчасові посвід-
чення, які зобов’язували проходити перевірку кожен мі-
сяць чи кожні півроку. 

Матеріали Центрального державного архіву вищих 
органів влади і управління України засвідчують, що ста-
ном на 01 липня 1945 р. в УРСР повернулося 127 126 осіб, 
вивезених під час німецької окупації на примусові роботи. 
Зокрема, у Рівненську область повернулося 3 045 осіб. На 
01 січня 1946 р. в УРСР повернулися 732 855 осіб, на Рів-
ненщину – 7 257. На 01 січня 1947 р. кількість репатріантів 
в УРСР становила 1 216 538 осіб, у Рівненській області – 
17 842 особи [8, арк. 2; 9, арк. 24, 50, 91; 10, арк. 71]. Про-
цес повернення громадян продовжувався до початку 50-х 
років ХХ століття. 

Таким чином, репатріація вивезених на примусові 
роботи до Третього рейху українських громадян, незважа-
ючи на проведення керівництвом держави різного роду 
заходів, належним чином організована не була. Процес 
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повернення супроводжувався низкою системних недоліків, 
що стосувалися обліку репатріантів, умов перебування на 
пересильних пунктах, які були далекими від визначених 
стандартів, обмеженості державного забезпечення репатрі-
йованого населення тощо. Важливим фактором, який пе-
решкоджав поверненню була недовіра і підозра до репатрі-
антів з боку державних структур.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ  

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
 

Віртуальний світ є унікальним середовищем соціаль-
ного реабілітування для його «жителів» з інвалідністю. 
Комп’ютерні технології та Інтернет наприкінці ХХ ст. нада-
ли особам із вадами психофізичного розвитку безпрецеден-
тні можливості здійснювати комунікацію із зовнішнім сві-
том і, таким чином, допомагають долати головні перешкоди 
у процесі успадкування особою соціального досвіду людст-
ва, соціальної адаптації та інтеграції. Медіаосвітні техноло-
гії є могутнім інструментом особистісного розвитку дитини 
і дорослого, формування їх діяльнісних компетенцій у всіх 
сферах ігрової, навчальної та трудової діяльності [6].  

Важлива роль у навчанні та вихованні дітей з обме-
женими можливостями належить батькам, психологам, 
соціальним педагогам та вчителям. У процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів ми пропонуємо широко 
застосовувати спеціальні медіаосвітні технології. 
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Група спеціальних медіаосвітніх технологій охоплює 
аудіокниги, радіо-, музичні передачі, субтитри, новини та 
телепередачі із сурдоперекладом, тематичні презентації 
тощо. Зазначені медіатексти широко використовуються у 
процесі вивчення курсу «Основи корекційної педагогіки», 
який читають на всіх педагогічних спеціальностях.  

Самостійна робота студентів із зазначеного курсу пе-
редбачає підбір із подальшим аналізом аудіокниг, радіо-, 
теле- та музичних передач для дітей з особливими потре-
бами (див. сайти: yrok.at.ua/load/uchbovi filmi – Урок. Сайт 
вчителів. Учбові фільми. Корекційна педагогіка, 
novosvit.pp.ua/prezent – Педагогіка та психологія життєтво-
рчості. Відеофільми для педагогів. Фільм «Клас педагогіч-
ної підтримки», групу «Медіаосвітні технології у навчаль-
но-виховному процесі» розміщену в соціальній мережі 
«ВКонтакті» http://vk.com/club58231372) [5]. 

Зазначені медіаосвітні технології впроваджувалися 
під час вивчення тем: «Причини виникнення, особливості 
розвитку та коригування фізіологічних вад», «Особливості 
розвитку, навчання та виховання особистості при пору-
шеннях інтелекту, затримці психічного розвитку, відхи-
леннях емоційно-вольової сфери та соціальної поведінки 
(питання корекційної психопедагогіки)», «Особливості 
розвитку, навчання та виховання особистості при тяжких 
порушеннях мовлення (питання логопедії)», «Особливості 
розвитку, навчання та виховання особистості при пору-
шеннях рухової сфери (питання ортопедагогіки)».  

Одним із шляхів використання спеціальних медіаос-
вітніх технологій у навчальному процесі є підготовка сту-
дентами презентацій, в яких розкриваються основи зазна-
ченої проблеми: причини виникнення, особливості 
розвитку та шляхи виправлення, корекції вад слуху, зору, 
мови, мовлення, опорно-рухового апарату, порушення 
інтелекту, затримці психічного розвитку. 
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Вивчення програмного матеріалу курсу передбачає 
розробку, відповідно до кожної теми не лише презентацій 
а й аудіо- та відеоматеріалів. Як приклади студентами 
Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного 
інституту ім. Тараса Шевченка до семінарсько-практичних 
та лабораторних занять підготовлено низку презентацій: 
«Особливості розвитку, навчання та виховання особистості 
при порушеннях інтелекту, із затримкою психічного роз-
витку», «Діти з різними вадами розвитку», «Діти з вадами 
слуху», «Діти з порушення опорно-рухового-апарату 
(ДЦП)», «Особливості фізичного виховання дітей з вадами 
зору», «Підлітки проти насильства в родині», «Сліпоглу-
хонімі діти та діти з поєднанням сенсорного та інтелектуа-
льного дефектів», «Бездоглядні та безпритульні діти», 
«Фізіологічні вади у дітей», «Нервові діти», «Діти з соціа-
льними вадами», «Вади дітей – вади суспільства», «Діти з 
порушення аналізаторів», «Девіантна поведінка», «Психо-
лого-педагогічні особливості корекційної діяльності з 
підлітками девіантами», «Діти інваліди», «Життя сліпих», 
«Не такі як всі», «Вірусно-біологічні інфекції», «Я такий 
же як і ти», «Обдаровані діти» та багато інших (див. групу 
«Медіаосвітні технології у навчально-виховному процесі» 
розміщену в соціальній мережі «ВКонтакті» 
http://vk.com/club58231372) [5]. 

Підібрано ряд аудіо- та відеоматеріалів які розкрива-
ють підходи держави і суспільства до організації освіти 
дітей, що мають суттєві недоліки психофізичного розвитку, 
основними поняттями корекційної педагогіки, особливостя-
ми і закономірностями розвитку різних категорій осіб із 
психофізичними вадами (глухих, сліпих, розумово відста-
лих, з порушеннями мовлення, емоційно-вольової сфери, 
соціальної поведінки, опорно-рухового апарату). Наводимо 
приклади аудіокниг для дітей з вадами зору, які ми пропо-
нуємо використовувати на заняттях: аудіодиск для дітей з 
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вадами зору – «Слухаємо і читаємо разом». На диску пред-
ставлена класична дитяча, сучасна вітчизняна та зарубіжна 
література, п’ять томів пригод про Гаррі Поттера та ін. 

На заняттях із курсу ми опрацьовували періодичні ви-
дання для незрячих: газету «Промінь», часопис «Заклик», 
дитячий журнал «Школярик» та «Ангелятко шрифтом 
Брайля». Студенти із захопленням вивчали «Основи веб-
дизайну» [3], «Основи візуального програмування» [1] та 
«Основи Інтернету» для дітей з вадами слуху [4]. 

Майбутні вчителі у формі самостійної домашньої ро-
боти, а також на семінарсько-практичних заняттях працю-
вали із сайтами для педагогів, батьків та дітей з особливи-
ми потребами. Заслуговує уваги низка найбільш 
поширених сайтів для осіб з вадами фізичного та психіч-
ного розвитку. «Єдність дітей» – портал для дітей з обме-
женими можливостями та їх батьків (www.kidsunity.org). 
Портал містить статті та книги з проблем виховання, на-
вчання, реабілітації дітей з обмеженими можливостями. 
Групи взаємодопомоги батькам дітей з особливими потре-
бами при центрах соціальних служб та суспільних органі-
заціях (www.infmed.kharkov.ua) – наведені адреси груп 
взаємодопомоги батьків, створених в різних містах Украї-
ни. «Особливе дитинство» (www.osoboedetstvo.ru.), сайт 
присвячений проблемам дітей із вадами психофізичного 
розвитку. Сайт для батьків, які хочуть знати більше про 
розвиток своєї дитини (www.defectolog.ru). Можна дізна-
тись про вікові норми розвитку дитини до 7 років, знайти 
рекомендації дефектолога, логопеда, психолога, поспілку-
ватись та ознайомитись з розвиваючими іграми для дітей з 
вадами. Сайт психологічного центру «Адалін» 
(http://adalin.mospsy.ru) містить опис розвитку дитини 
дошкільного та молодшого шкільного віку в нормі, інфор-
мацію з дитячої психопатології, описи діагностичних, 
корекційних і розвивальних методик. Інформаційну допо-
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могу дітям з реабілітації інвалідів дитинства з вадами 
опорно-рухового апарату надає віртуальний реабілітацій-
ний центр «Особлива дитина» (www.invalid-detstva.ru). На 
сайті розміщені статті про дітей з різними вадами розвит-
ку, тести, розвиваючі ігри, календар розвитку дитини в 
перші роки. Відомості про догляд і лікування дітей з ДЦП, 
моторною алалією, мовленнєвим недорозвитком, а також 
деякими іншими захворюваннями розміщені за адресою 
(mydeti.ru). На сайті діти з особливостями розвитку 
(www.specialneeds.ru) розміщена база даних спеціальних 
закладів для дітей з особливими потребами.  

Окрім того, ознайомлюючись із змістом програмового 
матеріалу з курсу «Основи корекційної педагогіки» ми 
орієнтували студентів працювати з Інтернет-ресурсами з 
проблем навчання дітей з вадами розвитку. Найпоширеніші 
з них є наступні: українська асоціація корекційних педагогів 
– http://uasp.org.ua, корекційна освіта Херсонщини 
(http://corr.ks.ua), Острів знань – http://ostriv.in.ua – розділ 
«навчання дітей з особливими потребами», товариство 
живого журналу «спеціальна психологія» 
(http://community.livejournal.com/specpsy). Студенти мають 
можливість самостійно скористатися зазначеними сайтами, 
довідниками, обговорити дану проблему на форумі. 

Інтернет також розширює рамки спілкування для лю-
дей з особливими потребами, що має для них велике зна-
чення. Один раз у 2 місяці в Інтернет-центрах на базі 
центральних районних бібліотек Березнівського, Радиви-
лівського, Сарненського районів проходять дні цікавих 
зустрічей, на які запрошуються діти з вадами здоров’я та їх 
родини. Віртуальні подорожі, екскурсії по країнах світу, 
знайомство з цікавими книгами, конкурси приносять їм 
хвилини радості, допомагають пізнати світ. Батьки мають 
можливість отримати консультацію від психолога, праців-
ників соціальних служб, поспілкуватися між собою [2]. 
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Медіаосвітні технології можуть бути ефективним 
чинником організації реабілітаційного простору навколо 
особи з інвалідністю та медіаосвіти тільки за умов залу-
чення науково-обґрунтованих методик і технологій корек-
ційно-реабілітаційної роботи, фахового корекційного, 
психолого-педагогічного, медичного супроводу ігрової, 
навчальної та трудової діяльності дітей та дорослих, які 
потребують корекційної допомоги. Фаховий супровід 
забезпечують батьки, кваліфіковані лікарі, вчителі, психо-
логи, соціальні працівники. Тому у підготовці студентів 
педагогічних ВНЗ до роботи з дітьми з обмеженими мож-
ливостями важливого значення набувають спеціальні меді-
аосвітні технології. 
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ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНОМУ 
ВИГОРАННЮ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Термін «професійне вигорання» введено американ-

ським психіатром Х. Дж. Фрейденбергом [5] у 1974 р. для 
характеристики психічного стану здорових людей, які 
працюють у системі «людина-людина», постійно перебу-
вають в емоційно напруженій атмосфері під час надання 
професійної допомоги клієнтам.  

Американські дослідники К. Маслач і С. Джексон 
[4] розглядають синдром «професійного вигорання» як 
трикомпонентну систему, що складається з емоційного 
виснаження, деперсоналізації та редукції власних особис-
тісних досягнень. Під емоційним виснаженням розуміється 
почуття емоційної втоми і спустошеності, викликаних 
роботою. Деперсоналізація проявляється через цинічне 
конфліктне ставлення не тільки до клієнтів, а й до праці в 
цілому. Редукція професійних досягнень – це виникнення у 
соціальних працівників усвідомлення неуспіху у професії, 
почуття некомпетентності у ній. 

В. Бойко [1] виділяє зовнішні та внутрішні чинники, 
що провокують вигорання. Група зовнішніх факторів охоп-
лює умови матеріального середовища, зміст роботи й соціа-
льно-психологічні умови діяльності (хронічно напружена 
психоемоційна діяльність, дестабілізуюча організація діяль-
ності, дрібні протиріччя, завищені вимоги, психологічно 
важкий контингент клієнтів). Внутрішніми факторами виго-
рання є схильність до емоційної ригідності, інтенсивна 
інтеріоризація обставин, слабка мотивація емоційної відда-
чі, моральні дефекти й дезорієнтація особистості. 
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Відповідно до класифікації Всесвітньої організації 
охорони здоров’я вирізняється первинна, вторинна і тре-
тинна профілактика. Первинна передбачає роботу з колек-
тивами та громадською думкою щодо втілення ідей здоро-
вого способу життя, вторинна спрямована на роботу з 
людьми групи ризику, а третинна – з залежними клієнтами з 
метою профілактики рецидиву. Отже, неблагополучна 
психологічна атмосфера професійної діяльної визначається 
такими двома особливостями, як конфліктністю по вертика-
лі у системі «керівник-підлеглий» та по горизонталі у сис-
темі «колега-колега». Негативний психологічний клімат у 
колективі спонукає одних розтрачувати емоції, а інших – 
шукати способи економії психічних ресурсів. 

Соціальні працівники, які працюють у системі «лю-
дина-людина», змушені постійно стикатися з негативними 
емоційними переживаннями своїх клієнтів, а тому перебу-
вають у стані емоційного напруження. 

Різноманіття шляхів запобігання професійного ви-
горання соціальними працівниками можна поєднати у 
чотири блоки: 
- активна взаємодія зі стресором чи вплив на проблему, 

пошук її вирішення; 
- зміна ставлення до проблеми чи інша її інтерпретація; 
- прийняття проблеми і зменшення фізичного ефекту від 

породженого нею стресу; 
- комплексний підхід до роботи зі стресом, які поєдну-

ють перераховані вище блоки, а також вживання про-
дуктів харчування, що зміцнюють нервову систему, 
аромотерапія, заспокійлива музика, книготерапія, до-
статній здоровий сон тощо. 

Для соціальних працівників, як і для персоналу ін-
ших сфер діяльності, найважливішими властивостями є 
психічне і фізичне здоров’я, компетентність, професіона-
лізм, тому необхідно підтримувати творчий потенціал. 
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Вважаємо саморегуляцію та самоменеджмент основ-
ними механізмами протидії виникненню синдрому профе-
сійного вигорання. Саморегуляція –здатність людини за 
несприятливих умов підтримувати працездатність та пси-
хічний тонус. Основними засобами психічної саморегуля-
ції є ціль, модель умов діяльності, програма дій, критерії 
успішності, контроль за результатами дій, оцінка відповід-
ності цілі і досягнутих результатів, корекція діяльності. 

За Л. Боднарчуком [2], самоменеджмент для спеціаліста 
є технологією ефективного управління собою задля успішно-
го виконання своїх обов’язків, збереження здоров’я, зацікав-
леного й активного ставлення до власного життя. Самомене-
джмент соціального працівника передбачає навчання задля 
досягнення високого рівня самовизначення, самопізнання, 
самоорганізації, самореалізації, самоконтролю, самооціню-
вання, саморозвитку. 

Найпоширенішим засобом запобігання професійному 
вигоранню є безперервна психолого-педагогічна освіта, 
самоосвіта, підвищення кваліфікації, бо в результаті ста-
ріння отриманих знань у вузі і в міру появи нової інформа-
ції компетентність соціального працівника знижується на 
п’ятдесят відсотків. З боку адміністрації необхідна система 
заохочень, структурування роботи й організація робочого 
місця, а також використання методів психологічного роз-
вантаження і релаксації. 

Важливим аспектом є саморегуляція, необхідність якої 
виникає тоді, коли соціальний працівник зіштовхується з 
новою проблемою, що має альтернативні рішення. Саморе-
гуляція містить у собі керування як пізнавальними процеса-
ми, так і особистістю: поведінкою, емоціями й діями. Знаю-
чи себе, свої потреби, способи їх задоволення, людина може 
раціонально розподіляти свої сили протягом дня. 

Оскільки робота соціального працівника пов’язана з 
інтенсивним спілкуванням із клієнтами, то доцільним є авто-
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генне тренування як система вправ для саморегуляції психіч-
ного і фізичного станів, заснована на свідомому застосуван-
ню засобів психологічного впливу з метою активізації влас-
ного організму та релаксації нервової системи. Використання 
автотренінгу змінює самопочуття, настрій, позитивно відби-
вається на здоров’ї та працездатності. 

Широко на практиці задля запобігання професійному 
вигоранню використовується психокорекція як сукупність 
психологічних прийомів, які використовує психолог для 
впливу на поведінку людини. Можна виокремити індивіду-
альну та групову технології профілактики та подолання 
«професійного вигорання». Психокорекційна робота прово-
диться з метою подолання зовнішніх і внутрішніх напру-
жень, поліпшення адаптації до життєвих ситуацій, попере-
дження й вирішення конфліктів, з якими зіштовхується 
соціальний працівник. На рівні організації найбільш ефек-
тивною груповою технологією вважаємо тренінгові роботу. 

Вигорання посилюється, коли межі між роботою і 
домом, між професійним і приватним життям соціальних 
працівників починають стиратися, і робота займає більшу 
частину життя. Для психологічного благополуччя потрібно 
обмежувати роботу в розумних межах, бо сімейні пробле-
ми як наслідок вигорання можуть бути полегшені, коли 
людина бере участь у заходах, не пов’язаних з роботою, 
що дозволяє перестати думати про неї перш, ніж добира-
ються додому. Іноді це може бути прогулянка, фізичні 
вправи або гаряча ванна. Важливою рисою соціальних 
працівників, стійких до професійного вигорання, є здат-
ність до формування і підтримки позитивних установок і 
цінностей до себе, інших і власного життя в цілому. 

Звернення до психолога-професіонала є також одним 
із методів запобігання вигоранню. Соціальний працівник 
зможе відчути турботу про себе, обговорити власний пси-
хічний стан, переживання, проблеми, прийняти відповіда-
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льне рішення виходу з тієї чи іншої ситуації, вивчити ме-
тоди саморегуляції й самодопомоги, які потім буде вико-
ристовувати самостійно. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

 

У час соціально-економічних перетворень загострю-
ються негативні соціальні явища, збільшується чисельність 
людей, які опиняються в складних життєвих обставинах. 
Сьогодні зростає кількість випадків торгівлі людьми. Від-
повідно інформації МВС 3763 українців постраждали від 
торгівлі людьми, починаючи з 2002 р. Найбільша кількість 
цієї категорії постраждалих у Дніпропетровській (420 осіб), 
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Донецькій (373 особи), Харківській (271 особа), Луганській 
(260 осіб) областях [7]. Кількість осіб, які отримали допомо-
гу від Міжнародної організації міграції (МОМ) в Україні 
2014 – І квартал 2015 рр. становить 1032 людини. Кількість 
осіб, яким Мінсоцполітики України встановлено статус 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, починаючи з ІІ 
половини 2012 р. становить 94 особи.   

Відповідно до Закону України «Про протидію торгі-
влі людьми», торгівля людьми – здійснення незаконної 
угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, пере-
міщення, переховування, передача або одержання людини, 
вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з 
використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого 
стану людини або із застосуванням чи погрозою застосу-
вання насильства, з використанням службового становища 
або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що 
відповідно до Кримінального кодексу України визнаються 
злочином [2].  

Актуальність проблеми підкреслює те, що 21 березня 
2012 р. затверджено Державну цільову соціальну програму 
протидії торгівлі людьми на період до 2015 р. Мета програ-
ми – запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності 
переслідування осіб, які вчиняють пов’язані з нею злочини, 
захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та 
надання їм допомоги. 11 січня 2016 р. прийнято Інструкцію 
зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, 
які постраждали від торгівлі людьми. 

Проблему торгівлі людьми як сучасне соціальне 
явище вивчають: Л. Данильчук, Л. Г. Ковальчук, К. Б. Лев-
ченко, І. М. Трубавіна, О. А. Удалова та ін. [1; 4; 6].  

На думку К. Б. Левченко, серед чинників, що спри-
яють виникненню та поширенню явища торгівлі людьми, в 
Україні вирізняються: економічні (низький рівень заробіт-
них плат та добробуту населення, високий рівень безробіт-
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тя та низький рівень зайнятості, попит із боку насильників 
над дітьми), політичні (недостатність політичної волі для 
вирішення проблеми, несформованість цілісної та стабіль-
ної профілактичної політики, низький рівень контролю за 
виконанням існуючих положень нормативно-законодавчої 
бази), психологічні (зниження самозахисту, песимізм, 
готовність до ризикованої поведінки, вікові психологічні 
особливості розвитку дитини, знижена здатність до усві-
домлення ризику та власного захисту, залежність від доро-
слих, нездатність адекватно оцінити наслідки своїх дій), 
правові (посилення загальної криміналізації суспільства, 
високий рівень корумпованості чиновників, невідповід-
ність чи недотримання існуючих законів), соціальні (ґен-
дерна дискримінація; порушення прав дитини, зокрема 
насильство та жорстоке поводження, експлуатація; недо-
статня соціальна захищеність особливо уразливих катего-
рій дітей; наркотична чи алкогольна залежність батьків або 
опікунів; суспільна стигматизація потерпілих) [4, с. 34]. 
Соціально-педагогічними чинниками є: низький рівень 
правової культури, недосконалість системи правової освіти 
та виховання, недостатній рівень обізнаності з проблемою 
та її можливими наслідками серед учнівської та студентсь-
кої молоді, серед батьків та в суспільстві загалом, відсут-
ність у суспільній свідомості сприйняття проблеми торгів-
лі дітьми як актуальної, труднощі соціалізації уразливих 
категорій дітей та ресоціалізації потерпілих від торгівлі 
дітьми, неготовність педагогічних працівників до здійс-
нення профілактичної роботи, недосконалість взаємодії 
між різними суб’єктами профілактики торгівлі дітьми.  

У зв’язку з поширенням проблеми торгівлі людьми 
актуальною є діяльність із попередження торгівлі людьми. 
Це стало метою статті – вивчити особливості проведення 
соціальної профілактики торгівлі людьми.  
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Відповідно до Закону України «Про протидію тор-
гівлі людьми» від 20.09.2011 №3739-VI, «попередження 
торгівлі людьми – система заходів, спрямованих на вияв-
лення та усунення причин і умов, що призводять до торгів-
лі людьми» [2]. 

У Статті 4 Закону України «Про протидію торгівлі 
людьми» вказано про такі основні напрями державної 
політики у сфері протидії торгівлі людьми: 
1) попередження торгівлі людьми шляхом підвищення 
рівня обізнаності населення, превентивної роботи, зни-
ження рівня вразливості населення, подолання попиту; 2) 
боротьба із злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми, 
шляхом виявлення злочинів торгівлі людьми, осіб, причет-
них до скоєння злочину, притягнення їх до відповідальнос-
ті; 3) надання допомоги та захисту особам, які постражда-
ли від торгівлі людьми, шляхом удосконалення системи 
відновлення їхніх прав, надання комплексу послуг, впро-
вадження механізму взаємодії суб'єктів у сфері протидії 
торгівлі людьми [2]. 

Політика України у сфері протидії торгівлі людьми 
та пов’язаним з нею злочинам спрямована на наступне: 
профілактику та запобігання торгівлі людьми і пов’язаним 
з нею злочинам, насамперед шляхом активізації 
роз’яснювальної та пропагандистської роботи, особливо 
серед молодого жіноцтва, реабілітації та реінтеграції осіб, 
потерпілих від торгівлі людьми; забезпечення жорсткого 
контролю за дотриманням вимог законодавства суб’єктами 
господарської діяльності, які працюють у сфері модельно-
го, туристичного, розважального бізнесу, посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном та невідворотного притяг-
нення до відповідальності осіб, винних у порушеннях 
чинного законодавства; максимально ефективної реалізації 
заходів із виявлення, викриття та припинення і розсліду-
вання фактів торгівлі людьми та пов’язаних із нею злочи-
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нів; міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі 
людьми та пов’язаним з нею злочинам.  

За визначенням Л. Данильчук, соціальна профілак-
тика торгівлі людьми – це система заходів, спрямованих на 
попередження та подолання торгівлі людьми; боротьба з 
цим феноменом; комплекс послуг щодо надання допомоги, 
захисту та реабілітації особам, які постраждали, що здійс-
нюються на рівні соціальної політики держави, спрямова-
ної на вирішення та попередження цієї проблеми; зміна й 
усталення духовних пріоритетів суспільства [1, с. 194].  

У статті 9 Закону України «Про протидію торгівлі 
людьми» вказано, що попередження торгівлі людьми здій-
снюється за такими напрямами: 1) вивчення ситуації; 2) 
підвищення рівня обізнаності; 3) зниження рівня вразливо-
сті населення; 4) подолання попиту шляхом реалізації 
організаційних, дослідницьких, інформаційних, освітніх, 
правових, соціально-економічних та інших заходів. До 
завдань у сфері попередження торгівлі людьми належать: 
1) дослідження стану, причин і передумов поширення 
явища торгівлі людьми; 2) підвищення рівня обізнаності 
населення про причини та наслідки торгівлі людьми шля-
хом проведення інформаційних кампаній протидії торгівлі 
людьми серед населення, у тому числі серед дітей; 3) за-
безпечення регулювання процесів зовнішньої та внутрі-
шньої трудової міграції тощо [2]. 

Л. Данильчук звертає увагу, що профілактичні захо-
ди з протидії торгівлі людьми здійснюються: центрами 
соціальних служб для дітей, сімей і молоді; територіаль-
ними органами внутрішніх справ; державними центрами 
зайнятості; недержавними посередницькими агенціями з 
працевлаштування; центрами допомоги мігрантам; кон-
сульськими відділами України в зарубіжних державах; 
навчальними закладами усіх типів і форм власності (у т. ч. 
у школах-інтернатах); центрами соціально-психологічної 
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допомоги; центрами соціально-психологічної реабілітації 
та реінтеграції постраждалих від торгівлі людьми; притул-
ками та центрами допомоги безпритульним дітям; соціаль-
но-реабілітаційними центрами (дитячими містечками); 
будинками тимчасового перебування бездомних, а також 
іншими закладами чи установами, що працюють із цільо-
вими групами у сфері протидії торгівлі людьми [1, с. 193].  

Соціальна профілактика поділяється на первинну, 
вторинну і третинну. Первинна профілактика носить інфо-
рмаційний характер із метою підвищення обізнаності насе-
лення та формування у свідомості неприйняття торгівлі 
людьми, осуду цього явища, позитивної мотивації до запо-
бігання йому. Цільовою групою первинної профілактики є 
все населення країни. Вторинна профілактика передбачає 
комплекс послуг, спрямованих на роботу з особами групи 
ризику для зниження ступеня їх вразливості потрапляння в 
ситуації торгівлі людьми та створення сприятливих умов 
для підвищення їх життєдіяльності. Цільовою групою 
вторинної профілактики є представники груп ризику по-
трапляння в ситуації торгівлі людьми. Третинна профілак-
тика спрямована на запобігання повторного потрапляння в 
ситуацію торгівлі людьми особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми. Цільовою групою послуг третинної про-
філактики є дорослі та діти, які постраждали від торгівлі 
людьми, та члени їх сімей [1, с. 194].  

Завдання первинної профілактики торгівлі людьми: 
інформування про явище торгівлі людьми; інформування 
про законодавство у сфері протидії торгівлі людьми, мож-
ливості для реабілітації та реінтеграції осіб, постраждалих 
від торгівлі людьми, а також покарання злочинців; інфор-
мування про правила безпечної поведінки з метою уник-
нення ситуацій торгівлі людьми та про алгоритм дій особи 
у разі потрапляння в такі ситуації; удосконалення наявних 
конструктивних стратегій поведінки, життєвих умінь для 
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можливості їх застосування у ситуаціях торгівлі людьми; 
навчання розпізнавати ситуації торгівлі людьми та ризику 
потрапляння до них і відповідно реагувати на них; здійс-
нювати вплив на формування правової культури особи та 
суспільства; інформування про діяльність органів держав-
ної влади, громадських і міжнародних організацій у сфері 
протидії торгівлі людьми, їх зв’язки та можливості; фор-
мування готовності осіб звертатися по необхідні послуги у 
сфері протидії торгівлі людьми до органів державної вла-
ди, громадських і міжнародних організацій; виявлення 
осіб, постраждалих / ймовірно постраждалих від торгівлі 
людьми; формування толерантного ставлення до постраж-
далих від торгівлі людьми.  До послуг, які надаються у 
межах первинної профілактики, відносять: інформаційні 
послуги; соціальне навчання; організація просвітницьких 
заходів; консультування.  

Завдання первинної доповнюють завдання вторин-
ної профілактики торгівлі людьми: своєчасне виявлення 
представників «групи ризику» та надання їм інформацій-
них, консультаційних, правових, соціально-психологічних 
послуг; формування життєвих умінь і навичок безпечної 
поведінки з метою уникнення ситуацій торгівлі людьми, а 
також дій у разі потрапляння у такі ситуації; надання до-
помоги в оцінці ризиків щодо можливості потрапити в 
ситуації торгівлі людьми; сприяння у пошуку осіб, які 
могли постраждати від торгівлі людьми; зміна ставлення 
особи до себе, свого місця в суспільстві, усвідомлення нею 
цінності свого життя. Послуги, які надаються у межах 
вторинної профілактики доповнюють і частково відтво-
рюють послуги первинної профілактики торгівлі людьми: 
інформаційні; соціально-педагогічні; правові; соціально-
психологічні [1, с. 194].  

К. Б. Левченко, І. М. Трубавіна зазначають про роль 
Міністерства праці та соціальної політики у запобіганні 
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торгівлі людьми, яка полягає в наданні профорієнтаційних 
послуг та організації професійного навчання безробітних, 
особливо молоді, професіям, які користуються попитом на 
ринку праці, з врахуванням особливостей регіону; вирі-
шенні питань зайнятості випускників професійно-
технічних училищ та вищих навчальних закладів; сприянні 
працевлаштуванню молоді, яка звертається до Державної 
служби зайнятості; здійсненні контролю за посередниць-
кою діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності з 
працевлаштування за кордоном, роботою туристичних 
фірм та шлюбних агенцій тощо [6, с. 60]. 

У звіті за І півріччя 2015 р. за результатами вико-
нання завдань і заходів Державної цільової соціальної 
програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 р. 
описано такі завдання [3]:  

1. Удосконалення законодавства та управління 
у сфері протидії торгівлі людьми 

2. Проведення перевірки діяльності закладів, у 
яких надається допомога особам, що постраждали від 
торгівлі людьми 

3. Забезпечення діяльності системи 
моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми та оцінки 
ефективності заходів, що здійснюються на національному 
та регіональному рівні 

4. Підвищення професійного рівня працівників 
органів державної влади, які здійснюють повноваження у 
сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, 
що постраждали від торгівлі людьми 

5. Запобігання торгівлі людьми, її первинна 
профілактика: підвищення рівня обізнаності населення щодо 
сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, 
що використовуються торгівцями людьми; залучення молоді 
до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких 
заходів; включення до програм підготовки, перепідготовки та 
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підвищення кваліфікації працівників органів державної влади 
і посадових осіб місцевого самоврядування питань протидії 
торгівлі людьми; проведення інформаційно-роз’яснювальної 
та просвітницької роботи у сфері трудової міграції; прове-
дення інформаційних кампаній з питань зайнятості в Україні 
та за кордоном, безпечної і регульованої трудової міграції, 
прав працівників- мігрантів; проведення за участю дітей, 
учнівської та студентської молоді і їх батьків 
профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії 
торгівлі людьми. 

6. Профілактика торгівлі людьми серед 
представників вразливих верств населення, проведення 
роз’яснювальної роботи з: дітьми працівників- мігрантів, 
дітьми-сиротами та іншими категоріями дітей, які потре-
бують соціального захисту; особами, що є батьками та 
опікунами; особами, які були притягнуті до 
відповідальності за зайняття проституцією; особами, які 
мають намір здійснити працевлаштування за кордоном; 
безробітними особами; громадянами іноземних держав, 
особами без громадянства, у тому числі тими, що зверну-
лися до державних органів України з метою отримання 
статусу біженця. На нашу думку, тут мається на увазі 
проведення вторинної профілактики. 

7. Забезпечення провадження на належному рівні 
правоохоронної діяльності у сфері протидії торгівлі людь-
ми, здійснення правоохоронних заходів щодо осіб, які 
вчиняють злочини, пов’язані з торгівлею людьми, або 
сприяють їх вчиненню.  

8. Надання допомоги особам, що постраждали 
від торгівлі людьми: розроблення спеціалізованих програм 
підтримки осіб, що постраждали від торгівлі людьми; 
здійснення соціального супроводження, виконання 
спеціалізованих програм підтримки таких осіб; проведення 
консультацій психолога; надання освітніх послуг; надання 
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послуг з працевлаштування; надання послуг з перебування 
в закладах, у яких надається допомога особам, що постра-
ждали від торгівлі людьми; надання послуг дітям, що по-
страждали від торгівлі людьми; надання допомоги грома-
дянам іноземних держав, особам без громадянства, що 
постраждали від торгівлі людьми; видача в установленому 
законодавством порядку дозволів на імміграцію громадя-
нам іноземних держав або особам без громадянства, що 
постраждали від торгівлі людьми [3]. На нашу думку, тут 
мається на увазі проведення третинної профілактики. 

К. Б. Левченко, І. М. Трубавіна зауважують, що 
ефективним є проведення комплексних інформаційних 
кампаній з метою запобігання торгівлі людьми, які вклю-
чають у себе: інтерв’ю в засобах масової інформації; лекції 
для представників потенційної групи ризику; лекції для 
фахівців; робочі зустрічі та круглі столи за участю спеціа-
лістами залучених до діяльності по запобіганню торгівлі 
людьми та наданню соціальної допомоги потерпілим від 
цього злочину; розповсюдження інформаційних матеріалів 
серед цільової аудиторії; трансляція інформаційних відео 
та аудіороликів; профільне консультування фахівців на 
місцевих «телефонах довіри» [6, с. 79]. В організації вто-
ринної соціальної профілактики торгівлі людьми застосо-
вують: «телефон довіри»;  «гаряча лінія»; телефонне кон-
сультування; групові практичні заняття, лекторська група; 
відеолекторій; вулична робота з профілактики торгівлі 
людьми;  гендерний інтерактивний театр [6, с. 95].  

Психологи дійшли висновку, що 90% усіх знань лю-
дина отримує за допомогою зору. Прикладами таких мате-
ріалів можуть бути відеозаписи, художні, документальні, 
публіцистичні чи науково-популярні фільми, слайди тощо. 
На сьогодні вже є ряд фільмів, які можна використовувати в 
ході висвітлення теми «Запобігання торгівлі людьми». 
Серед них слід визначити навчальний відеододаток «Запобі-
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гання торгівлі людьми»; документальні: «Замки на піску», 
«Куплені та продані», «У пошуках втраченого щастя», 
«Український експорт», «Жертви мовчання»; художньо-
публіцистичний фільм «Жертва»; художні фільми: «Якщо я 
не повернусь», «Ліля назавжди». 

Завданням соціальних працівників у третинній про-
філактиці є пошук шляхів і методів утвердження потерпілих 
у думці, що позитивні моделі життя – реальні для них, що 
саме людина є цінністю і заслуговує на повагу та любов. 
Відповідно до категорій потерпілих, підбираються програ-
ми третинної профілактики торгівлі людьми. Змістом тре-
тинної профілактики торгівлі людьми повинні бути: курс 
здоров’я, включаючи харчування та гігієну, негативний 
вплив наркотиків та алкоголю; статеве виховання, включа-
ючи знання про інфекції, що передаються статевим шляхом 
та ВІЛ/СНІД; курс сімейної економіки; курс підвищення 
самооцінки та впевненості в собі; міжособистісне спілку-
вання, комунікація з оточуючими; професійне навчання, що 
дасть можливість заробляти гроші та цікаву роботу; при 
низькому рівні освіти – знання з необхідних для життя 
дисциплін; уміння керувати емоціями; вироблення мотива-
ції, впевненості в собі; самообслуговування та домашній 
побут; базові юридичні знання. Методами третинної соціа-
льної профілактики є: переключення; реконструкція харак-
теру; переконання; регламентування життя; перенавчання.  

На думку К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, можна 
виділити такі напрями третинної соціальної профілактики 
торгівлі людьми: включення потерпілих у здоровий колек-
тив, створення умов для самоствердження, досягнення 
успіху; зміна місця проживання, оточення, налагодження 
позитивних соціальних зв’язків; включення в набуття 
професійних умінь і навичок, які б дозволили вести гідний 
спосіб життя; формування позитивної моделі сімейного 
життя на засадах гендерної рівності і життєвих умінь і 
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навичок; формування моральних цінностей і поваги до 
них; формування в суспільстві та мікросередовищі толера-
нтного ставлення до потерпілих [6, с. 130]. 

Важливою у здійсненні різних видів профілактики 
торгівлі людьми є діяльність Міжнародного жіночого 
правозахисного центру «Ла Страда – Україна». В рамках 
програми «Ла Страда: Запобігання торгівлі жінками в 
країнах Центральної і Східної Європи» 18 листопада 1997 
р. в Україні була відкрита перша «гаряча лінія» з проблем 
запобігання торгівлі жінками. З 1 листопада 2002 р. при 
Міжнародному жіночому правозахисному центрі «Ла 
Страда – Україна» почала функціонувати національна 
«гаряча лінія», серед функцій якої є також надання психо-
логічної допомоги постраждалим від торгівлі людьми та їх 
перенаправлення до інших закладів, установ та організацій 
для надання додаткової допомоги [5, c. 50]. 

Отже, здійснення соціальної профілактики торгівлі 
людьми передбачає первинну, вторинну і третинну профі-
лактики. Успіх профілактичної роботи можна вимірювати 
за наступними показниками: жертва більше не використо-
вується в комерційному плані сутенерами та клієнтами; 
вона навчилась контролювати стосунки з більш владними; 
жертва покращила думку про себе; зменшення або повний 
відхід від хімічних залежностей (наркотиків) та алкоголю; 
існують чіткі плани на подальше життя, навчання або 
роботу. Можливість вторинної торгівлі людиною (ретраф-
фікінг) багато залежить від спроможності вирішувати 
людиною свою подальшу долю.   

Перспективами подальших досліджень у цьому на-
прямі є складання та апробація цілісної моделі профілакти-
ки торгівлі людьми, що включала б: первинну, вторинну і 
третинну види профілактики; залучення якомога більшої 
кількості спеціалістів також із областей, суміжних у вирі-
шенні даної проблеми; широкі верстви населення, а не лише 
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соціально вразливі категорії; інноваційні форми і методи 
соціальної профілактики торгівлі людьми.  
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«ПРОГРАМА 15» ЯК СУЧАСНА СОЦІАЛЬНА 

ТЕХНОЛОГІЯ 
 
Нестабільність у всіх сферах життя населення Укра-

їни поглибили процеси поширення негативних явищ при-
таманних нашому суспільству. Ускладнюється ситуація 
щодо епідемії ВІЛ та поширення інфекцій, що передаються 
статевим шляхом (ІПСШ), зловживання психоактивними 
речовинами, відсутність у суспільстві установок на відпо-
відальне ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших 
людей. Ці чинники не сприяють формуванню відповідаль-
ності за власне майбутнє і ставлення до свого здоров’я як 
до цінності у молодого покоління та збереження, зміцнен-
ня здоров’я в інших вікових групах. Насильство в сімейних 
стосунках та в середовищі однолітків, теж, нажаль, має 
тенденцію до зростання.  

Зважаючи на це, робляться спроби впровадження 
сучасних соціальних технологій у цьому напряму, не тіль-
ки державними установами та соціальним службами, а й 
громадськими організаціями. Не виключенням став ВБО 
«Український фонд «Благополуччя дітей» (м. Київ), який 
за підтримки Міжнародної організації «Brot für die Welt» 
(Німеччина), у 2014 р. розпочав в Україні впровадження 
проекту «Профілактика ВІЛ/СНІДу та підтримка соціаль-
но-психологічного здоров’я в Україні – робота з громадою 
за «Програмою «15».  

Мета статті – розкрити особливості розроблення та ап-
робації Програми «15» як дієвої моделі інтегрування зусиль 
сім’ї, школи й громади у підвищенні якості життя й запобі-
гання поширенню соціально-небезпечних захворювань. 
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Що дозволяє говорити про її ефективність після двох 
років впровадження в Україні? Для відповіді слід розгля-
нути основні особливості, методології та концептуальні 
засади програми, що роблять її унікальною на сучасному 
етапі розвитку технологій соціальної роботи. 

Програма «15» – це ефективна сучасна технологія 
групової роботи з підлітками та їх батьками, метою якої є 
створення умов для підвищення якості життя і запобігання 
поширенню соціально-небезпечних захворювань (ВІЛ-
інфекції, ІПСШ, а також алкоголізму та наркоманії) у 
громаді [2, с. 12]. Програма базується на наукових підхо-
дах і принципах, які довели свою ефективність у форму-
ванні позитивних життєвих навичок особистості у різних 
країнах світу. Формування груп учасників за статевими і 
віковими характеристиками робить доступним профілак-
тичну роботу навіть у тих громадах, де релігійні чи інші 
культурні традиції не допускають спільного обговорення 
деяких тем, пов’язаних зі здоров’ям. 

Програма «15» - це п’ятнадцять тригодинних тема-
тичних зустрічей, що проходять одночасно в чотирьох 
групах (група юнаків, група дівчат, група жінок, група 
чоловіків). Дорослі учасники Програми є значимим близь-
ким оточенням (батьки, вчителі) для підлітків, які беруть 
участь у Програмі. За змістом кожна зустріч присвячена 
обговоренню певної теми, які разом складають логічно 
взаємопов’язану послідовність. Зокрема цикл се-
сій/тренінгових занять включає в себе такі теми: «Перша 
загальна зустріч», «Ефективне спілкування», «Стереотипи 
та забобони», «Традиції здоров’я», «Любов і відповідаль-
ність», «Здоров’я тат і мам, теперішніх і майбутніх», «Нар-
котики – як уникнути», «Ток-шоу «Алкоголь – якою є 
реальність?», «ВІЛ – захисти себе», «Попередити насильс-
тво», «Зміни себе, не зраджуючи собі», «Ток-шоу «Що 
таке благополуччя», «Планування майбутнього», «Дім, у 
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якому ми живемо», «Завершальна загальна зустріч. Народ-
ні ініціативи» [2, с. 35].  

Від тренінгів особистісного зростання, які часто ви-
користовують фахівці шкільних соціально-психологічних 
служб та представники НУО, Програма «15» відрізняється 
просвітницько-профілактичною спрямованістю. Її мета: 
знизити ризик потрапляння молодих людей у небезпечні 
для здоров’я і життя ситуації, а також недопущення їх 
захворювання на так звані «соціально-небезпечні» хвороби 
– ВІЛ-інфекцією, ІПСШ, алкоголізм, наркоманію. Від 
більшості профілактичних програм, які реалізовуються в 
Україні, пілотовану нами Програму «15» відрізняє широке 
охоплення та обговорення особистісно-значущих психоло-
гічних тем і значний позитивний вплив на дитячо-
батьківські стосунки. 

Програма «15» базується на такій моделі зміни пове-
дінки, котра завдяки послідовному руху від теми до теми, 
спрямованості на глибоку особистісну роботу, дозволяє 
п’ятнадцятирічним та їх близькому оточенню набувати 
такі життєво-важливі уміння і навички: впевненості у собі, 
міжособистісної взаємодії; поведінки у важкій життєвій 
ситуації, в тому числі поведінки у конфліктній ситуації; 
командної роботи, в тому числі навички прийняття групо-
вих рішень, і таке інше. 

Програма дозволяє охопити практично всі сегменти 
профілактичної діяльності (первинну, вторинну, специфічну 
й неспецифічну профілактику на особистісному, сімейному і 
соціальному рівнях); у ній одночасно беруть участь підлітки 
та їх близьке оточення (родичі, педагоги, сусіди), тобто пред-
ставники однієї громади, які, усвідомлено чи мимоволі, 
впливають на життя один одного і спільноти в цілому, фор-
муючи її традиції, цінності, звичаї та устрій життя.  

Завдяки відносній тривалості Програма «15» дає мож-
ливість побачити результати особистісних і групових пере-
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творень, закріпити позитивні зміни і намітити нові горизон-
ти, а створена атмосфера довіри, підтримка і допомога групи 
та ведучих дозволяють пройти процес особистісних змін в 
комфортній та безпечній обстановці. 

Методологія Програми «15» базується на когнітивно-
поведінковому підході, моделі зміни поведінки, базових 
принципах організації превентивного навчання в сфері 
наркоманії, ВІЛ/СНІДу в освітньому середовищі і гендер-
но-віковому принципі підбору та роботи груп. 

Ще одним важливим аспектом є той, що під час по-
будови Програми «15» враховувалися також принципи 
організації превентивного виховання, озвучені в низці 
нормативних та концептуальних документів України: 
демократизації виховного процесу; природо- та культуро-
відповідності; стратегічної цілісності й наступності; соціа-
льної адекватності; пізнавальної активності та самостійно-
сті особистості; соціального партнерства; технологізації та 
ін. [5, с. 45]. 

Програма розрахована на людей двох поколінь, тому 
багато вправ у різних вікових групах триватимуть різну 
кількість часу – дітям потрібно давати нову інформацію і 
формувати навички, а дорослим потрібно змінювати нако-
пичені роками стереотипи поведінки. З нашого досвіду, 
три години – це оптимальний час, щоб нівелювати ці роз-
біжності, але, звичайно, три години недостатньо для того, 
щоб змінити накопичені роками установки, проте створити 
передумови до змін доволі реально. 

Відповідно до методики програми зустрічі прохо-
дять у різних формах, переважно у формі тренінгових 
занять. Частина загальних зустрічей для всіх учасників 
проходять у формі ток-шоу, частина – як загальні збори.  

Отже на наш погляд, участь у Програмі «15» є цікавим 
і корисним соціальним досвідом для всіх учасників процесу: 
фахівців, батьків, підлітків і тренерів. Незважаючи на те, що 
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програма знаходиться на стадії впровадження у двох пілот-
них регіонах вже є результати першого двох років (2014-
2016 рр.) її реалізації. Ці результати можна вважати позити-
вними щодо зміни ставлення цільових груп до негативних 
соціальних явищ (ВІЛ/СНІДу, інфекцій, які передаються 
статевим шляхом, алкоголізму, наркоманії, насилля тощо) і 
зміни власної поведінки, що підтверджуються застосуван-
ням моніторингового інструментарію (анкети учасників, 
поточне інтерв’ювання, опитування, відвідуваність зустрі-
чей, рефлексія занять тощо). Програма отримала схвальні 
відгуки від учасників та адміністрації навчальних закладів, 
також спостерігається активізація діалогу молоді та підліт-
ків зі значимими дорослими з актуальних питань збережен-
ня здоров’я та налагодження комунікації між поколіннями. 
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CОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ З 

НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ В УМОВАХ 
ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ 

 
Дослідження проводилося на базі Державного про-

фесійно-технічного навчального закладу «Славутський 
професійний ліцей». 

У навчальному закладі працює соціальний педагог, 
який здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 
з особливими освітніми потребами, дітей із багатодітних, 
малозабезпечених та неблагополучних сімей з метою по-
передження безпритульності, бездоглядності та випадків 
усіх форм домашнього насильства над дітьми.  

Соціальний педагог бере активну участь у виховній 
роботі з питань профілактики проявів негативних форм 
поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркома-
нії; дитячої злочинності тощо); пропаганди здорового 
способу життя; статевого виховання молоді; допомагає 
виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та 
підлітків; сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волон-
терській діяльності. 

Систематично проводиться просвітницька робота з 
батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні 
бесіди, виступи на батьківських зборах). 

Соціальний педагог є посередником між навчаль-
ним закладом, сім’єю, державними установами по захисту 
прав дітей; бере участь в організації їх взаємодії з метою 
створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків. 
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В своїй професійній діяльності соціальний педагог 
застосовує такі форми роботи: анкетування, тестування, 
опитування, вивчення характеристик, індивідуальні та 
групові консультації, заняття, тренінг, лекція, бесіда, бать-
ківські збори, рейди в сім’ю.  

Функції соціально-педагогічного супроводу учнів 
ліцею соціально незахищених категорій: прогностична, 
консультативна, захисна, профілактична, соціально-
перетворювальна, організаційна. 

Відповідно до визначених функцій соціального пе-
дагога виділено основні напрямки роботи:  
- захист прав дітей соціально незахищених категорій; 
- виявлення проблем та пошук шляхів їх подолання; 
- профілактика негативних явищ в учнівському середовищі; 
- соціально-педагогічна просвіта для педагогів та батьків;  
- налагодження співпраці навчального закладу з держав-
ними та громадськими організаціями з питань захисту 
прав дітей; 
- проведення консультацій всім учасникам навчально-
виховного процесу з соціальних питань; 
- обговорення проблемних питань під час проведення 
педагогічних рад; 
- проведення семінарів-практикумів з учнями даної кате-
горії, їх батьками (опікунами) та педагогами; 
- виступи на батьківських зборах та ін. 

Провідними напрямами роботи щодо реалізації со-
ціальної підтримки дітей-сиріт, дітей позбавлених батьків-
ського піклування, напівсиріт, дітей з малозабезпечених 
родин та одиноких матерів, а також дітей із особливими 
потребами є створення системи соціально-спрямованих, 
педагогічних дій, які сприяють розвитку особистості, її 
якісному навчанню, підвищенню рівня соціалізації та 
комфортності як у навчальному середовищі, так і в сім’ї. 
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Специфікою соціальної роботи є координація діяль-
ності державних виконавчих органів, що стоять на захисті 
прав дитини, організація суспільного захисту, допомога в 
напрямку оздоровлення учнів через співпрацю з соціаль-
ними службами. 

З метою виявлення дітей соціально-незахищених 
категорій із числа учнів ліцею на початку навчального року 
разом із класними керівниками проводиться паспортизація 
навчальних груп, на основі чого визначають проблемні 
категорії сімей та дітей соціально-незахищених категорій, 
відповідно складається «Банк даних соціального педагога».  

У процесі роботи з дітьми соціально-незахищених 
категорій здійснюється: індивідуальне, сімейне, правове 
консультування; посередництво у врегулюванні сімейних 
конфліктів; налагодження дитячо-батьківських взаємин; 
проводяться контрольні відвідування тощо. Організовуєть-
ся соціальна допомога із залученням інших установ дітям 
та членам їх сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах. 

Сім’ям, в яких виховуються діти пільгових катего-
рій, у першу чергу, надається соціально-педагогічна допо-
мога у вигляді консультацій та бесід. Консультаційна дія-
льність відбувається за такими напрямками: 

- з педагогами з питань підготовки, організації, 
реалізації навчально-виховного процесу з урахуванням 
індивідуальних особливостей кожної дитини та її особисті-
сних потреб; 

- з батьками (опікунами) – про виховання ди-
тини, про охорону дитинства, нормативно-правову базу; 

- з учнями – про стосунки з однолітками, до-
рослими, про захист своїх прав; 

- з батьками, педагогами – за результатами діа-
гностичної роботи; 
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- з нецільовою аудиторією – про співпрацю з 
соціальними службами міста та району. 

Під час роботи ведеться ретельний аналіз сім’ї, в 
якій виховуються такі учні, вивчаються вікові та психоло-
гічні особливості, задатки та інтереси, рівень соціалізації 
учня, відповідно до чого створюється система індивідуаль-
ної, корекційної роботи з конкретним учнем або ж такі діти 
об’єднуються у групи для проведення занять чи тренінгів, 
залучаються до участі у гуртках художньої самодіяльності, 
спортивних секціях, роботі учнівського самоврядування та 
суспільно-громадського життя ліцею, систематично здійс-
нюється контроль за відвідування уроків, проходженням 
практики чи працевлаштування випускників. 

Алгоритм вивчення сім’ї. Важливим є вивчення: 
- складу сім’ї, структури (повна, неповна, з однією 

дитиною, багатодітна, розлучені і  т.д.); 
- житлово-побутових умов; 
- матеріальної забезпеченості; 
- виховного потенціалу сім’ї (сильний, нестійкий, 

слабий, негативний); 
- характеру взаємин в сім’ї: 

а) між дорослими членами сім’ї (гармонійні, 
компромісні, нестійкі, уявні, конфліктні, аморальні та  ін.); 

б) між іншими членами сім’ї і дитиною (незря-
че обожнювання, дбайливість, довіра, дружба, рівноправ-
ність, відчуженість, байдужість, дріб'язкова опіка, повна 
самостійність, незалежність, безконтрольність): 

в) позиції дитини в сім’ї (педагогічно виправда-
на; «кумир сім’ї»; об’єкт постійних сварок дорослих, кож-
ний з яких прагне привернути його на свій бік; наданий 
самому собі, ніхто їм не цікавиться; заплутаний авторитар-
ним відношенням, невпевнений в собі, уникає спілкування 
з батьками, на положенні «Попелюшки»); 

г) ставлення дитини до батьків. 
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Виділяють чотири установки дитини щодо батьків 
і самого себе: 
«Я потрібен і мене люблять і я люблю Вас теж»; 
«Я потрібен і мене люблять, а Ви існуєте заради мене»; 
«Я не потрібен і мене не люблять, але я від щирого серця 
бажаю наблизитися до Вас»: 
«Я не потрібен і мене не люблять, залиште мене у спокої». 

Перші дві позиції є оптимальними для розвитку ди-
тини. Вони забезпечуються демократичним ставленням до 
неї, тобто визнанням такого ж права на існування її смаків, 
думок, відчуттів, як в дорослого. На жаль, частіше зустрі-
чається менш сприятлива установка, що створює проблеми 
в розвитку особистості. 

За результатами нашого дослідження у професійно-
му ліцеї, були виділені основні етапи роботи соціального 
педагога з неблагополучною сім’єю. В ході вивчення форм 
і методів роботи соціального педагога з неблагополучними 
сім’ями, нами було з’ясовано, що при різноманітті методів 
і форм, соціальний педагог самостійно підбирає ті, які 
найбільше і найкраще підходять для вирішення проблем у 
певній сім’ї. 

Зазначимо, що практична соціальна робота з небла-
гополучною родиною ґрунтується на кількох головних 
процесах, які становлять зміст етапів типового технологіч-
ного алгоритму роботи з клієнтом: визначення проблеми 
клієнта, розробка плану, реалізація намірів та оцінка ре-
зультатів. 



Тимошенко Наталія Євгенівна – кандидат 
педагогічних наук, старший викладач кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи Ін-
ституту людини.  
Муляр Наталія Володимирівна  – студентка 
VI курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» 
Київського університету ім. Бориса Грінченка. 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА 
МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 

ОБМЕЖЕННЯМИ ЩОДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 
 

У сучасному світі існує багато цінностей, але голо-
вною цінністю будь-якого суспільства є особистість. При 
цьому життя кожної особистості має бути повноцінним, не 
зважаючи ні на які життєві обставини. 

Сьогодні проблема соціалізації дітей з інвалідністю 
молодшого шкільного віку привертає до себе багато уваги. 
З плином часу змінилися не тільки цінності сучасного 
суспільства, але на жаль, зросла кількість дітей молодшого 
шкільного віку з інвалідністю. Саме тому, ці діти потре-
бують особливої уваги з боку держави та суспільства. 

Однією з агенцій для соціалізації дітей з інвалідніс-
тю молодшого шкільного віку є Центр соціально-
психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціона-
льними обмеженнями. Оскільки це питання ще недоскона-
ло вивчене, вчені досліджують теоретичні аспекти соціалі-
зації в Центрах, визначають її закономірності та ознаки, 
виявляють соціально-педагогічні умови та чинники, що 
впливають на цей процес. 

Саме тому, в нашій статті ми звертаємо увагу на дія-
льність Центрів соціально-психологічної реабілітації для 
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дітей та молоді з функціональними обмеженнями, на процес 
соціалізації дітей з інвалідністю молодшого шкільного віку. 

Фундаментальним положенням та загальним пробле-
мам соціалізації були присвячені роботи таких вітчизняних 
вчених, як: Г. Андрєєвої, Н. Андрєєнкової, І. Бєха, О. Білої, 
О. Газманова, М. Галагузової, Н. Заверико, Л. Коваль, 
І. Кона, О. Кущак, Н. Лавриченко, М. Лукашевича, 
А. Макаренка, В. Москаленка, О. Мудрика, 
А. Петровського, С. Савченко, В. Сухомлинського, 
С. Шацького; підходи до питань організації та здійснення 
соціально-педагогічної підтримки дітей інвалідів висвіт-
люються у працях І. Іванова, В. Ляшенко, О. Молчана, 
В. Тесленка, Г. Першко. Проблеми соціалізації широко 
досліджуються і зарубіжними вченими Ф. Гіддінс, Г. Тард, 
Д. Томпсон, Т. Парсонс, Ч. Кулі, У. Томаса, Дж. Мід, здій-
снення соціалізації в соціально-психологічних агенціях та 
неурядових організаціях розглядаються дослідженнях С. 
Толстоухова, О. Безпалько, С. Терницька. 

Метою статті є аналіз діяльності Центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей з інвалідністю молодшого 
шкільного віку щодо проблем соціалізації. 

Сучасне українське суспільство характеризується тим, 
що приділяє багато уваги до проблем дітей з інвалідністю 
молодшого шкільного віку, намагаючись вирішити це пи-
тання у різних інститутах, а саме: сім’я, школа, реабіліта-
ційні центри, клуби за місцем проживання, ЗМІ [1, с. 344]. 
Особливо хотілось би зазначити, соціалізацію дітей з інва-
лідністю молодшого шкільного віку в умовах  Центрів 
соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями. 

Ми вважаємо, що соціальна допомога дітям з інвалід-
ністю є складним процесом та потребує втручання мульти-
дисциплінарної команди. У цьому питанні потрібний інтег-
ративний підхід, що ґрунтується на координації роботи 
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спеціалістів різного профілю (педагогів, психологів, лікарів, 
соціальних педагогів, реабілітологів). Такими унікальними 
можливостями володіє система Центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді [2, с. 118].  

Хотілося сконцентрувати увагу на структурному 
підрозділі Центрів соціальних служб, а саме на Центрі 
соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями.  

Центр соціально-психологічної реабілітації для ді-
тей та молоді з функціональними обмеженнями є закладом 
денного перебування дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями віком від 7 до 35 років. Метою діяльності 
даного Центру є відновлення та підтримка їх фізичного та 
психічного стану дітей, адаптація та інтеграція їх у суспі-
льство [3]. 

Базою нашого дослідження став Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональ-
ними обмеженнями Деснянського району міста Києва. 
Саме про цей Центр йтиметься далі. 

Центр займається розробкою та виконанням реабілі-
таційних програм; наданням різні види соціальних послуг; 
залученням батьків до співпраці в процесі реабілітації, дає 
їм методичні поради; організація клубів за інтересами; 
проведенням конкурсів, фестивалів; організацію та прове-
денням заходів, спрямованих на успішну реабілітацію та 
соціалізацію в суспільство дітей та молоді; здійсненням 
лікувально-оздоровчих заходів, подання невідкладної допо-
моги в разі необхідності; направленням у разі потреби осіб, 
які звернулися до центру, до інших закладів та установ, що 
можуть забезпечити задоволення їх потреб; забезпеченням 
щоденного одноразового харчування дітей та молоді, що в 
ньому перебувають [3].  

Акцентуємо увагу на тому, що до Центру не прий-
мають осіби із симптомами хвороби в гострому періоді або 
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в період загострення хронічних чи психічних захворювань 
за висновком лікаря центру [3].  

Ми з’ясували, що на базі Центру працюють спеціалі-
сти, які можуть порадити, проконсультувати, допомогти. Це 
такі спеціалісти, як: логопед; соціальний педагог; реабіліто-
лог; масажист; психолог; соціальний вихователь [3]. 

Виокремлюють наступні напрямами роботи Центру: 
- стрільба з лука, ці заняття проводяться не безпосередньо у 
Центрі – вихованці відвідують спортивну секцію для типо-
вих дітей, яка діє у школі І-ІІІ ступенів №275 Деснянського 
району м. Києва. Такі заняття корисні для дітей з інвалідніс-
тю молодшого шкільного віку не тільки через фізичне нава-
нтаження, а також сприяє залученню до такої групи дітей, 
спілкування з ними сприяє фізичній, психологічній та соці-
альній реабілітації, всебічному розвитку та  введення дити-
ни з інвалідністю у суспільство як повноправного його 
члена. Заняття у гуртку стрільби з лука побудовано з враху-
ванням специфічних особливостей кожного з клієнтів [3]. 
- плавання: у результаті проведення занять з плавання у 
дітей з інвалідністю молодшого шкільного віку покращу-
ється еластичність м’язів, підвищуються показники основ-
них рухових якостей, відбуваются позитивні зміни біоме-
ханічних властивостей м’язових груп та окремих 
показників серцево-судинної та дихальної систем. Саме 
тому Центр реалізує такий напрям роботи як заняття дітей 
з реабілітологом у басейні. Заняття для дітей з інвалідніс-
тю проходять безкоштовно [3]. 
- танцювально-рухова терапія: дітям з інвалідністю моло-
дшого шкільного віку з руховими порушеннями музикоте-
рапія допомагає збагатити знання про навколишній світ, 
прищепити любов до музики, навчити слухати й розуміти 
її. Проводить заняття  психолог з метою: навчитися вира-
жати свої почуття, ідентифікувати себе як особистість, та 
налагодити міжособистісні відносини [3].  
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- театральна студія «Вуаль», яка працює з використанням 
методик драмотерапії: театр допомагає дітям з інвалідніс-
тю молодшого шкільного віку в легкій ігровій формі за-
своювати необхідні для життя у суспільстві уміння і нави-
чки, вчить контактувати з іншими людьми. В результаті 
участі у діяльності театральної студії у дітей з інвалідністю 
молодшого шкільного віку відбувається розвиток та удо-
сконалення здатності до «режисури» власного життя, вони 
навчаються усвідомлювати себе, керувати своїм тілом, 
контролювати свої емоції та поведінку; покращуються 
комунікативні здібності; підвищується загальний рівень 
знань, умінь і навичок [3].  

Також виокремлюють функції працівників Центру в 
роботі з дітьми з інвалідністю молодшого шкільного віку. 
Зокрема вони надають допомогу окремій особі та його сім’ї 
у розв’язанні соціально зумовлених педагогічних і психоло-
гічних проблем; аналізують взаємозалежність між цими 
проблемами та відповідними соціальними факторами; ви-
ступають партнером у мобілізації джерел соціально-
педагогічної і психологічної підтримки; є посередниками 
між членами сім’ї, між сім’єю та іншими соціальними ін-
ститутами у розв’язанні конфліктних ситуацій; інформують 
інших членів центру про факти, що виявляють патологічний 
характер соціалізації, чи вказують на патологічний характер 
самого оточення, доводять до відома державних і громадсь-
ких організацій проблеми, з якими стикаються діти з інвалі-
дністю молодшого шкільного віку [2, с.118]. 

Таким чином, соціалізація дітей з інвалідністю мо-
лодшого шкільного віку здійснюється за допомогою бага-
тьох інститутів, а саме: сім’ї, школи, ЗМІ, клубів за місцем 
проживання. Але не менш головна роль відведена Центрам 
соціально-психологічної реабілітації для сім’ї дітей та 
молоді. Завдяки діяльності мультидисциплінарної команди 
соціалізація дітей молодшого шкільного віку проходить у 
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багатьох напрямах: стрільба з лука, плавання, танцюваль-
но-рухова терапія, театральна студія. 
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ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

НУЖДЕННИМ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У 
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
Соціальна робота як професійна діяльність офіційно 

визнана в Україні відносно недавно. Це пов’язано із здобут-
тям незалежності та із трансформаційними змінами, які 
переживає наше суспільство. Для попереднього, радянсько-
го, періоду нашої історії характерна була патерналістська 
модель соціального захисту. Тому мова йшла навіть не про 
соціальний захист, а про соціальне забезпечення, що демон-
струвало повну залежність особи у плані добробуту та соці-
альної безпеки від держави. Дорадянська доба, зокрема 
кінець ХІХ – початок ХХ ст., вважається періодом підне-
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сення на українських землях, що входили до складу Росій-
ської імперії, благодійної діяльності та соціальної опіки. Це 
була чи не єдина сфера суспільного життя, де влада погоди-
лась на громадську ініціативу і дала згоду на розширення 
мережі благодійних установ. У цей час були напрацьовані 
різні форми соціальної підтримки своїх співгромадян світ-
ськими і релігійними організаціями, які були знищені ра-
дянською владою і відроджуються в умовах сьогодення. 

Історія становлення соціальної опіки, приватної 
благодійності в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. вивча-
лась О. Доніком, Ю. Гузенком, М. Казьмірчук, 
Т. Курінною, С. Поляруш, Ф. Ступаком, О. Хаустовою та 
іншими. Дослідженню доброчинної діяльності у Волинсь-
кій губернії присвячені роботи Г. Махоріна. Ми ставимо за 
мету окреслити основні форми соціальної підтримки враз-
ливих верств населення, що практикувались у Волинській 
губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Реформи другої половини ХІХ ст. втягнули Росій-
ську імперію у смугу змін і трансформацій, які нагадують 
нам пострадянський період поступу сучасної України: 
швидкий розвиток капіталістичних відносин, поглиблення 
соціального розшарування, зменшення ролі общинної 
підтримки, міграція селян до промислових міст, збільшен-
ня видів нужденності та кількості населення, що не могло 
самотужки забезпечити собі існування і потребувало соці-
альної підтримки, нездатність держави власними силами 
вирішувати нові соціальні проблеми. 

Традиційно в дореформеній Росії соціальна підтри-
мка нужденних, не рахуючи індивідуальної милостині, 
здійснювалась через державні структури – прикази гро-
мадської опіки, які існували у кожній губернії. Вони утри-
мували приказні лікарні, як правило губернську та по 
одній у повітових центрах, організовували опіку сиріт, 
божевільних. 
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Волинському приказу громадської опіки на кінець 
ХІХ ст. підпорядковувались у м. Житомир лікарня з відді-
ленням для божевільних на 120 ліжок, богадільня на 
150 осіб (на 90 чоловіків і 60 жінок), сирітський будинок 
на 90 дітей віком від 7 до 12 років ( на 50 хлопчиків і 40 
дівчаток). У повітових містах губернії у віданні Волинсь-
кого приказу перебували 11 міських лікарень на 20 ліжок 
кожна [16, арк. 68]. 

Сирітський будинок Житомирського приказу громад-
ської опіки був розрахований на 50 хлопчиків і 40 дівчаток 
християнських віросповідань. Крім традиційних письма, 
читання і рукоділля, хлопці ще навчались чоботарському 
ремеслу [7, с. 46-47]. Подальша доля вихованців – реміс-
ничі училища, навчання у ремісників, робота прислугою. 

Дітей-сиріт немовлячого віку змушені віддавати на 
вигодовування і утримання селянкам з навколишніх сіл. 
Деякі з них, отримуючи по 2 руб. 50 коп. в місяць за одну 
дитину (це найменша сума серед губерній Правобережної 
України), перетворювали цю благодійну справу на своєрі-
дний промисел, беручи по декілька дітей на вигодовуван-
ня. Фактично контролю з боку владних структур чи гро-
мадськості за доглядом таких дітей не було. Селянка 
щомісячного подавала до Волинського приказу довідку від 
волосного правління, що дитина чи діти живі, на основі 
чого отримувала належну їй винагороду. Про погану якість 
утримання таких дітей свідчить високий рівень смертності 
немовлят [16, арк. 69; 14]. З ліквідацією приказної системи 
опіки у Правобережній Україні, сирітський будинок пере-
йшов у відання земського управління Волинської губернії. 

Недержавні форми соціальної підтримки у першій 
половині ХІХ ст. були розвинені вкрай слабко. Влада боя-
лась будь-яких форм самоорганізації населення, у тому 
числі і у сфері благодійності, і всіляко обмежувала їх ство-
рення. На 1861 р. у Волинській губернії нараховувалось 



  239 

лише 4 благодійних товариства, а благодійних закладів – 
20 [3]. Серед останніх переважали єврейські богадільні , 
які по бідності коштів швидше нагадували притулки для 
злидарів [7, с. 46-47]. 

Щоб контролювати потенціал благодійності, притаман-
ний православним християнам, а також акумулювати кошти 
для вирішення різноманітних соціальних проблем, створюва-
лись організації, які управлялись на особливих засадах і 
носили державно-громадський характер. Вони очолювались 
членами царської родини і мали всіляку підтримку з боку 
влади. Це – Імператорське людинолюбне товариство, Відом-
ство установ імператриці Марії, Російське Товариство Чер-
воного хреста, Попечительство будинків працелюбства і 
робітних будинків (з 1906 р. Попечительство трудової допо-
моги). У Волинській губернії такі організації були представ-
лені головним чином Волинським управлінням Російського 
Товариства Червоного хреста та Волинським губернським 
попечительством дитячих притулків Відомства установ 
імператриці Марії. 

Волинське управління Товариства Червоного хреста 
(1868 р. заснування) надавало допомогу пораненим, калікам і 
престарілим воїнам та їх сім’ям, а також населенню у випад-
ку стихійних лих чи епідемій. Допомога виявлялась у медич-
ному догляді з боку Маріїнської общини сестер милосердя, 
яка існувала при Житомирському комітеті Червоного Хреста, 
а також у вигляді грошових виплат, безплатної медичної 
допомоги [1, с. 127]. 

Волинське губернське попечительство дитячих при-
тулків Відомства установ імператриці Марії було відкрите 
у 1891 р. Воно утримувало з 1892 р. у Житомирі дитячий 
притулок для хлопчиків віком від 8 до 18 р. християнських 
віросповідань безкоштовно або за плату у 120 руб. на рік. 
Для дітей, які перебували на денному режимі утримання, 
вартість перебування на рік складала 48 руб. Вихованці 
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проходили навчання грамоти за програмою початкових 
училищ. Притулок мав майстерні, у яких дітей навчали 
ковальській, слюсарній і столярно-токарній справі [1, с. 
126; 9, с. 133]. 

Із зростанням кількості потребуючих соціальної під-
тримки після 1861 р., влада виявилась нездатною вирішити 
назріваючі соціальні проблеми старими формами роботи. 
Приказна система соціальної опіки виявилась на кінець ХІХ 
ст. не ефективною, тому була замінена у 1864 р. земською 
формою. Але у губерніях Правобережної України, в тому 
числі і Волинської, прикази проіснували до 1904 р. Це зу-
мовлено, головним чином, побоюванням царату надати 
самоврядування у вигляді земств територіям, де було багато 
населення польського походження. 

Щоб долучити до справи соціальної підтримки широ-
кі верстви, влада видає ряд нормативних документів. У 
1864 р. з’являються «Правила для заснування православ-
них церковних братств» та «Положення про парафіяльні 
попечительства при православних церквах», які мали на 
меті залучати до соціальної підтримки одновірців вірую-
чих на виконання свого християнського обов’язку. У 1897 
р. з’являються два нормативні документи, які окреслили 
головні засади діяльності світських благодійних товариств. 
Це – «Нормативний статут товариств допомоги бідним» та 
«Зразковий статут товариств надання допомоги незамож-
ним учням». З появою цих статутів полегшилась справа 
реєстрації благодійних організацій і їх кількість почала 
зростати. На 1899 р. у Волинській губернії нараховувалось 
вже 70 благодійних товариств та 94 благодійних заклади 
[3, с. 64 ]. Одних лише богаділень та притулків у 1912 р. 
нараховувалось 34 [13, с. 224]. 

Благодійні товариства створювались як у губернсь-
кому місті, так і повітових центах. Головні форми їх робо-
ти з нужденними – допомоги одягом, їжею, медичними 
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послугами, платою за навчання дітей, сприяння у пошуках 
роботи, розміщенням престарілих та дітей-сиріт у відпові-
дні заклади, надання постійних та одноразових грошових 
допомог. Деякі з них мали свої благодійні заклади. Так, 
Житомирське благодійне товариство (1876 р. заснування) 
утримувало притулки – дитячий, для престарілих, нічліж-
ний, а також дешеву їдальню з хлібопекарнею. Для органі-
зації самозайнятості бідного населення надавало необхідну 
сировину, матеріали та організовувало збут продукції, яку 
вони виробляли.  

Володимир-Волинське благодійне товариство (1893 р.) 
також утримувало рукодільну школу, їдальню, а згодом – 
дитячий притулок, де могли перебувати діти віком 4-11 р. 

Ковельське товариство допомоги бідним (1901 р.) на-
давало не лише місцевим нужденним традиційні види 
допомог, а й проїжджим біднякам, які не мали коштів на 
повернення додому, на станції «Ковель» видавались гро-
шові допомоги. На утриманні товариства були також де-
шева їдальня та амбулаторія, де медичну допомогу та ліки 
нужденні могли отримати безкоштовно [1, с. 130]. 

Соціальною підтримкою вразливих верств населення 
відзначались Дубенське благодійне товариство (1902 р.), 
Товариство допомоги бідним міста Кременець (1901 р.), 
Рівненське товариство допомоги бідним (1898 р.). Останнє 
заснувало у 1902 р. начально-показову школу для бідних 
дівчат у віці від 7 до 15 років. Навчання полягало у засво-
єнні навиків особистої гігієни, у фізичному і моральному 
вихованні, опануванні різними видами необхідної майбут-
нім жінкам діяльності: рукоділля, шиття, ведення домаш-
нього господарства, кулінарія тощо [11, с. 13]. 

Деякі організації забезпечували соціальну підтрим-
ку визначених категорій населення. Так, одна з найстарі-
ших благодійних організацій на Волині – Волинське єпар-
хіальне попечительств з опіки бідних духовного звання 
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(1823 р.) надавало одноразову та постійну грошову допо-
могу заштатному духовенству (за віком священики припи-
няли виконувати свої обов’язки), а також їх вдовам і сиро-
там, які, особливо у бідній сільській місцевості, відчувало 
велику матеріальну скруту [1, с. 133]. 

На соціальну підтримку безробітних зорієнтований 
був будинок працелюбства, заснований у Житомирі 1898 р. 
Попечительством будинками працелюбства. У ньому крім 
організації просвітницької діяльності міським попечитель-
ством про народну тверезість (лекції, вистави, вечори), 
організовували робочі місцями для людей, які приходили 
сюди заробити кошти, у кузні, шліфувальній та картузній 
майстернях. Працюючі отримували навіть харчування від 
закладу. Для ночівлі бездомних тут був безкоштовний 
притулок. Користувались майстернями біля 80 осіб, а ось 
притулком – всього декілька [1, с. 128; 6]. 

Особливо відзначалась Волинська губернія товари-
ствами допомоги бідним учням, гімназистам та попечите-
льствами навчальних закладів. На 1909 рік їх нараховува-
лось 14 [12, с 141-147]. Головна проблема бідних учнів 
реальних, духовних училищ, гімназій – кошти на навчання, 
проживання. Товариствами та попечительствами надава-
лась допомога у вигляді внесення плати за навчання, вида-
чу навчального приладдя та посібників, наданням житла, 
одягу, їжі та інших засобів необхідних для навчання [1, с. 
126]. У більшості таких організацій витратні суми склада-
ли кілька сот рублів на рік. Це характерно для Товариства 
допомоги нужденним ученицям жіночої гімназії (м. Жито-
мир), Товариства допомоги нужденним учням міського 
училища (м. Рівне), Товариства допомоги нужденним 
учням реального училища (м. Рівне), Товариства допомоги 
нужденним ученицям Рівненської жіночої гімназії, Това-
риства допомоги нужденним учням прогімназії (м. Луцьк), 
Новоград-Волинського товариства допомоги бідним уч-
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ням, Товариства допомоги бідним учням Острозької гімна-
зії, Попечительства про нужденних вихованців при Креме-
нецькому духовному училищі та іншим. Вирізнялось у 
цьому плані Товариство допомоги нужденним учням Жи-
томирських чоловічих гімназій (1882 р.), яке витрачало 
щороку від однієї тисячі рублів до кількох тисяч на перед-
бачені статутом витрати [1; 10]. 

Турботу про дітей виявляли повітові попечительств 
дитячих притулків Відомства установ імператриці Марії, які 
були створенні у деяких повітах та декілька спеціалізованих 
на соціальному захисті дітей громадських організацій. Се-
ред останніх варто відзначити Волинське товариство спри-
яння вихованню дітей та Товариство виховних притулків. 

Волинське товариство сприяння вихованню дітей 
(1900 р.) надавало допомогу бідним дітям у прилаштуванні 
їх до шкіл, училищ, оплаті витрат, пов’язаних з навчанням, 
надані медичної допомоги, захищало дітей від насильства з 
боку батьків, опікунів, вихователів. Для дітей губернії 
віком до 15 років Товариство надавало догляд, навчання і 
виховання у двох денних притулках, де щоденно перебу-
вало до 40 дітей в кожному. Організація також фінансувала 
навчання та наданням медичної допомоги учням Жито-
мирських шкіл. Такою допомогою користалось більше 
двох сотень дітей щороку [1, с. 126]. 

Волинське товариство виховних притулків (1898 р.) 
ставило за мету освіту, моральне виховання, підготовку до 
трудового життя малолітніх злочинців, жебраків, безпри-
тульних в умовах притулку, розрахованого на 20 осіб. 
Вихованці перебували на повному утриманні, займались 
городництвом, польовими роботами, освоювали столярне 
ремесло, яке мало спеціалізацію: для вихідців з міста біль-
ше уваги приділялось підготовці для майбутньої роботи на 
меблевому виробництві, для вихідців з села – набуттю 
столярних знань і навиків, необхідні у сільському житті [8, 
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с. 4]. По завершенню перебування у закладі вихованцям 
допомагали влаштуватись на роботу [15]. 

Були і заклади для дітей невеликі за розміром. Так, при 
Корецькому жіночому монастирі наприкінці ХІХ ст. існува-
ла школа-притулок для дівчат-сиріт, де їх навчали грамоти, 
лічби, молитов, рукоділля [5, арк. 1]. 

Створювались на Волині і товариства взаємодопомо-
ги, які мали за мету матеріальну підтримку працівників 
певної професії. Так, у 1902 р. з’явились такі організації у 
наборщиків та прикажчиків Житомира. Вони забезпечува-
ли надання одноразових, щомісячних та постійних грошо-
вих допомог своїм членам [1]. 

Соціальну підтримку одновірців здійснювали і благо-
дійні організації релігійного характеру. Найбільш пошире-
ними з кінця ХІХ ст. стали церковно-парафіяльні попечи-
тельств та братства. 

Володимиро-Василівське братство при кафедрально-
му соборі (1890 р.) надавало одноразові грошові допомоги 
бідним особам, які переходили з інших вірувань у право-
слав’я. Луцьке православне Хрестовоздвиженське братство 
утримувало богадільню, нічліжний притулок, амбулаторну 
та очну лікарні, де медичні послуги та оперативне лікуван-
ня були безкоштовні. Острозьке Свято-Кирило-
Мефодіївське православне братство малолітнім, престарі-
лим, хворим, калікам, а також постраждалим від лих (по-
жежі, повені тощо) надавало грошові допомоги, безвідсот-
кові позики, продукти. Братство також утримувало 
училище для дівчат, де 80 осіб перебували на повному 
пансіоні, Олександро-Маріїнський притулок для престарі-
лих, хворих і калік, притулок для подорожніх, безкоштов-
ну лікарню. Рівненське соборне Олександро-Миколаївське 
братство (1897 р.) займалось пошуками коштів для від-
криття благодійних закладів та надавало допомогу бідним 
шляхом видачі грошових допомог. Братство церкви Різдва 
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Богородиці містечка Кодня надавало допомогу матеріаль-
ну та у веденні господарства. Констянтинівське братство 
Святого Хреста утримувало амбулаторну лікарню і нада-
вало грошові допомоги бідним та хворим. Свято-
Покровське братство (с. Залісці-Шумські Кременецького 
повіту) 1897 р. надавало нужденним грошові позики. 

При Почаївській Свято-Успенській лаврі існував без-
коштовні притулок та їдальня для бідних, притулок деше-
вих та безкоштовних квартир, а також лікарня, де хворі 
отримували повне утримання та лікування. 

При багатьох церквах існували богадільні, де надава-
лось престарілим, сліпим, калікам приміщення з опаленням, а 
найбідніші з них отримували одяг, взуття, продукти. У За-
славлі при православному кладовищі з давніх часів існував 
притулок для бідних місцевої парафії на 7 осіб. Правда, 
утримання нужденних тут та в більшості богаділень при 
церквах відбувалось лише за рахунок милостині, яку дати 
було обов’язком кожного християнина [1]. 

У Волинській губернії, населеній значною кількістю 
римо-католиків, також були благодійні організації та за-
клади цієї конфесії. Богадільні-притулки існували при 
Старокостянтинівському капуцинському монастирі, при 
римо-католицьких церквах містечок Радзівілів Кременець-
кого повіту, Лабунь Заславльського повіту. Римо-
католицькі благодійні товариства існували у Житомирі, 
Заславлі, у Луцькому повіті, які ставили за мету матеріаль-
ну та моральну підтримку бідних одновірців, утримували 
притулки для немічних [4, с. 210]. 

Таким чином, др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. ознаменувало 
зростання благодійної активності у Волинській губернії. 
Зросли кількісно і якісно добродійні організації, заклади, 
обсяг допомог, напрацьовані різні форми їх надання, 
започатковано обов’язковий публічний звіт через друковані 
органи про діяльність суб’єктів соціальної опіки. 
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Однак, були і проблеми. Найголовніша – пошук 
коштів, їх ефективне використання. Членські внески 
благодійних товариств становили лише частину 
надходжень, яка не завжди була головною. Заможних 
жертводавців, які займали б помітне майнове або службове 
становище у суспільстві і їх внески складали сотні, а іноді 
й тисячі рублів, на Волині було небагато. Більшість 
пересічних громадян не витрачалась на благодійність у 
таких товариствах, обмежуючись поданням традиційної 
милостині. Такі джерела надходження коштів, як разові 
пожертви, вечори, концерти, вистави, лотереї були 
непостійними і часто випадковими. Тому активістам та 
рядовим членам товариств доводилось витрачати багато 
часу на пошуки коштів замість того, щоб займатись 
конкретними справами благодійності. Діяльність тієї чи 
тієї благодійної установи залежала значною мірою і від 
особистості керівника: якщо це людина авторитетна, при 
владі, з широким колом зв’язків, то кошти знаходилися і 
організація існувала. Але варто такій людині зійти зі 
сцени, організація ризикувала припинити свою діяльність. 
Це ставило під загрозу повноцінне функціонування 
благодійних установ і закладів. Багато благодійних 
організацій розпорошували кошти, збільшували витрати на 
службовців, канцелярію тощо. До того ж не реєстрували 
тих, кому потрібна була допомога, відтак одна і та сама 
особа могла отримувати допомогу декілька разів [2, с. 319]. 

Ці проблеми з коштами, організацією соціальної 
допомоги, потреба у підтримці добродійності з боку 
держави актуальні і у наш час. Досвід благодійницької 
діяльності кінця ХІХ – початку ХХ ст. може стати 
корисним для сучасних меценатів, волонтерів, місцевих 
громад, релігійних інститутів. Розбудова громадянського 
суспільства потребує відповідальності кожного його члена 
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за соціальну підтримку нужденних співгромадян, 
соціальну справедливість, соціальну злагоду. 
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ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З  ДЦП  ЗА МІСЦЕМ 

ПРОЖИВАННЯ  
 

Проблема соціалізації дітей з вадами опорно-рухового 
апарата (ДЦП) за місцем проживання є особливо актуаль-
ною. Вона викликана тим, що середовищем життєдіяльності 
названої  групи  дітей залишається квартира, двір  біля 
будинку, реабілітаційний заклад (вони функціонують лише 
у великих містах), а спілкування обмежене колом членів 
сім’ї. Дитину у візку  можна рідко побачити на ігрових 
площадках, а тим більше – учасником ігрових забав з рове-
сниками. Фізична вада стає  великим бар’єром пізнання 
світу дитинства, у якому живе  гра, що дарує радість, спіл-
кування, насолоду, розвиток. 

Піднята проблема має певні наукові напрацювання. 
Зокрема, теоретичні аспекти соціалізації дітей розглядали 
Л.Виготський, В.Сухомлинський,  С.Пальчевський, автори 
монографії «Діти і соціум» (А.Богуш, Н.Гавриш, 
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Л.Варяниця, С.Курінна, І.Печенко). Однак на сьогодні 
відсутні наукові розробки та дієві технології  реалізації про-
блеми соціалізації дітей з ДЦП за місцем проживання засоба-
ми ігрової діяльності. Розглянемо сутність соціалізації в пра-
цях психологів та педагогів.    

Л.Виготський підкреслював, що соціалізація дитини 
відбувається в процесі переходу від біологічного існування 
до повноцінного соціального життя, коли вона як 
біологічна істота стає соціалізованою особистістю. 
Соціальне на його думку, – не просто вплив середовища, а 
джерело розвитку особистості. Він вводить поняття 
«соціальна ситуація розвитку» (це специфічне для даного 
віку взаємовідношення між дитиною та оточуючою її 
соціальною дійсністю) і підкреслює, що саме вона 
визначає спосіб  життя дитини, її соціальне буття [1]. Ця 
теза в повній мірі торкається і дітей з ДЦП.  

Актуальною в цьому контексті є думка 
Л.Виготського про те, що вищі психічні функції народжу-
ються як форми соціальних відношень в співпраці з інши-
ми людьми, в першу чергу з батьками, пізніше з педагога-
ми та ровесниками. Тому входження дитини в соціальне 
життя можливе тільки в колективі. Сама природа дитячого 
розвитку потребує колективної діяльності,  адже саме це 
забезпечить справжню соціальну координацію поведінки.  

В.Сухомлинський соціалізацію дітей оцінював як 
важливий елемент формування виховної сили колективу. 
Педагога цікавило питання про те, як кожна дитина в певні 
періоди життя стає членом колективу, «входить в 
суспільство». Крім цього, підкреслював, що правильна 
соціалізація ґрунтується на багатстві та ідейній 
повноцінності життя колективу» [5]. 

Вчені одностайні в думці, що важливим засобом 
соціалізації дітей є гра.  Ця  теза  є відправною в нашій 
програмі – інтегрувати дитину з ДЦП в дитячий  колектив 
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за місцем проживання шляхом спільної ігрової діяльності.  
Це підтверджують дослідження Ф.Зимбардо і М.Ляйпе, які  
вважають, що дитина має бути активним суб’єктом соціа-
лізації, яка не стільки пристосовується до людей і ситуа-
цій, скільки прагне до самореалізації та самоутвердження. 
Вони зазначають, що соціалізувати – це не штучно «вибу-
довувати» з дитини особистість, а долучати її до різносто-
ронньої життєдіяльності [3].  Це в повній мірі є ефектив-
ним і для дітей з ДЦП.   

Отже, соціалізація – це процес «олюднення» люди-
ни, її входження в соціальне середовище [2]. Тому виходя-
чи з вищесказаного, реалізація мети нашого дослідження 
має відбуватись за такими напрямами: а) просвітницька 
робота з батьками щодо інтеграції дитини у  вуличне сере-
довище,  дитячу групу; б) педагогізація дитячих дворових 
груп щодо сприйняття ними дитини на колясці як 
повноцінного учасника ігор за забав; в) розширення 
ігрового репертуару дітей, трансформація ігор для  участі в 
них дітей з вадами опорно-рухового апарата; г) психолого-
педагогічна підготовка дитини з вадами здоров’я до 
активної ігрової діяльності та комунікації з ровесниками; 
д) підготовка ігрової площадки; е) розробка методичних 
матеріалів з ігрових вуличних програм для батьків.          

Ігрова діяльність визначена нами для соціально-
педагогічної роботи в з  дітьми з вадами ДЦП в умовах вули-
чного середовища не випадково. Численні дослідження під-
твердили, що вона володіє значним педагогічним потенціа-
лом, виконуючи пізнавальну, розвивальну, естетичну, 
креативну,  комунікативну, емоційно-психологічну та 
соціалізуючу функції.  

Ігрова діяльність – це первинне виховне і соціальне 
середовище дитини, де вона пізнає навколишній світ і соці-
альну дійсність, освоює її, набуває навичок спілкування, 
розвиває фантазію і механізм творчої діяльності. В ній 
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відбувається емоційно-психологічна реабілітація дитини з 
ДЦП, що позитивно впливає на загальний стан здоров’я.  Це 
підтверджує І.Кон, відзначаючи, що в грі формуються нави-
ки соціальної поведінки та пізнається система цінностей. 
А.Співаковська характеризує її як могутній фактор повно-
цінного морального та вольового розвитку дитини, а В.Розін 
називає сферою позитивних емоційних переживань. 

Ігри мають наповнити простір життєдіяльності ди-
тини з ДЦП, подарувати радість, задоволення, пізнання, 
спілкування, творчість, фантазію, самовираження, духовне 
та фізичне вдосконалення.   

Основними сферами впливу ігор на дану категорію 
дітей є: психологічна (емоційно-позитивна), фізіологічна 
(корекційна), оздоровча (реабілітаційна) і рекреаційно-
креативна (розважально-розвивальна). Для розробки ігро-
вих програм використовуються різні види ігор: малорухливі, 
спокійні, комбіновані, пізнавальні, творчі, імітаційні [4]. 
Рухливі ігри слід трансформувати до фізичних можливостей 
дитини, акцентувати та грі руками (ігри з м’ячем, хустинкою, 
паличками). Певні ролі в сюжетних іграх передбачають 
творчу дію (виконання  лічилок, віршів, пісень, музикуван-
ня). Дівчатка з ДЦП залюбки грають в «Дочки-мами», іміту-
ють різні побутові та соціальні ситуації.    

Технологічний процес організації вуличної ігрової 
роботи щодо інтеграції дітей з вадами опорно-рухового 
апарата у дитячі дворові групи поділяється на такі етапи: а) 
діагностика знань дітей обох груп щодо ігрового матеріалу 
(українських народних ігор) та психологічної готовності до 
спільної ігрової діяльності; б) розробка та впровадження 
ігрових програм  (вони  будуються на різних жанрах дитячо-
го фольклору: ігри, лічилки, заклички, речитативи, пісні, 
вірші, скоромовки, музикування тощо); в) розвиток активно-
сті дітей в ігровій діяльності. Її провідними формами за міс-
цем проживання є: ігрові програми (розваги, забави) [6]. У 
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цьому контексті зазначимо, що організаторами дитячих 
ігрових програм за місцем проживання мають виступити 
батьки, оскільки педагоги-організатори та соціальні педагоги 
шкіл і  закладів культури  такою діяльністю не займаються.      

Отже, спільна ігрова діяльність дітей з ДЦП з інши-
ми дітьми сприяє  колективній співтворчості, покращенню 
соціального самопочуття та здоров'я дітей, привнесенню 
до середовища проживання позитивних емоцій, морально-
етичних та естетичних переживань, спілкування, підви-
щенню мотивації  дітей  до ігрової поведінки, можливість 
подружитися,  що є ефективним засобом соціалізації.   
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ 
ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

 
Актуальність проблеми зумовлена нагальною по-

требою подолання соціальної ізоляції дітей з особливими 
потребами як найбільш незахищеної соціальної спільноти, 
їх інтеграції в суспільство.  

Про позитивну роль мистецтва для розвитку дитини 
писали В. Шаталов, С. Лисенко, І. Волков, Є. Ільїн, 
Т. Гончарова та ін. 

Соціально-психологічні проблеми дітей з обмеже-
ними функціональними можливостями досліджували 
Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова, С. А. Місяк та ін. У доробку 
науковців є дослідження, висновки яких полягають в тому, 
що шляхом удосконалення сприймання та оцінювання 
мистецьких творів, явищ природи та суспільного життя 
можна ефективно впливати на соціалізацію особистості 
(В. О. Василенко, В. І. Волков, М. С. Каган, Л. Г. Коваль, 
В. А. Роменець, А. М. Леонтьєв, Б. С. Мейлах, 
Л. І. Олефіренко, Т. І. Цвелих, П. М. Якобсон). 

Аналіз методологічних та теоретичних основ 
дослідження виявив, що використання засобів візуального 
мистецтва забезпечує розвиток особистісних якостей і 
потреб у соціальному, моральному і духовному 
самовдосконаленні. 

Cоціалізація як двосторонній взаємообумовлений 
процес взаємодії людини і соціального середовища розгля-
дає її включення в систему суспільних відносин шляхом 
засвоєння соціального досвіду з метою самостійного від-
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творення соціальних взаємовідносин та формування інди-
відуальних якостей.  

Використання засобів візуального мистецтва ефективно 
впливає на розвиток дітей з функціональними обмеженнями: 
знижує психічну напругу; допомагає вибудувати адекватну 
систему психологічного захисту; надає можливість моделю-
вати комунікативний процес з оточуючими, сприяє перетво-
ренню негативних емоцій у позитивні, розвитку самосвідо-
мості, відчутті своєї значимості.  

Основними завданнями соціалізації дітей з особливи-
ми потребами засобами візуального мистецтва є: розвиток 
особистісної цілісності, духовності, послідовне формування 
естетичної культури; виховання активного ставлення до 
естетичних явищ дійсності та мистецтва; цілеспрямоване і 
систематизоване формування навичок естетичного сприй-
мання та оцінної діяльності; стимулювання та актуалізація 
творчого потенціалу й удосконалення практичних знань та 
умінь; розвиток прагнення до творчої самореалізації.  

Ці завдання структуруються за такими напрямками: 
пізнавально-діяльний; художньо-творчий; сприймання та 
оцінювання. 

Соціалізація дітей з особливими потребами засоба-
ми візуального мистецтва буде ефективною за умови вико-
ристання загальновідомих методів: вербальні (розповідь, 
пояснення, коментар, доповнення, бесіда, обговорення), 
практичні (рисунок, інструктаж, ігрові вправи, демонстру-
вання послідовності виконання практичних завдань та 
прийомів володіння різними художніми техніками) та 
наочні (аудіовізуальні, зображувальні, ілюстративні, ре-
продуктивні); впровадження нетрадиційних методів, при-
йомів та засобів: особистісно зорієнтовані, колективні, 
ігрові, інтегративні, творчо-стимулюючі, емоційно-
регулюючі, проблемно-моделюючі, перцептивно-
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аксіологічні у вербальних та невербальних варіантах, елек-
тронно-інформативні, поліекранні тощо. 

Апробовані форми масової роботи: тематичні кон-
курси, ранки, виставки, олімпіади та інтегративні з іншими 
видами мистецтв свята і фестивалі.  

Отже, використання засобів візуального мистецтва 
ми розглядаємо як специфічний шлях соціалізації дітей з 
особливими потребами, сприяння підвищенню адаптивних 
можливостей суб’єкта соціалізації. 
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У 

ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
 

Постановка проблеми. Українське суспільство сього-
дні перебуває у стані пошуку шляхів та осмислення тих 
основних чинників та основ, на яких ґрунтується і розвива-
ється громадянське суспільство і соціальна справедливість. 
Оскільки вектор формування громадянина нашого суспільс-
тва потребує іншого спрямування, то виникає в першу чергу 
необхідність нового осмислення його сутності на основі 
суспільного замовлення. Перш за все  усвідомлення цього 
поняття має відбуватися у тісному зв’язку з такими катего-
ріями як мораль і право, свобода й обов’язок, природовід-
повідність і соціалізація. Сьогодні цей процес потребує 
чітко визначених підходів до проблем становлення нової 
людини, яка б втілювала в собі самовідповідальність, висо-
кий моральний дух, творчість, самодостатність, готовність 
стати повноцінним членом громадянського суспільства. 
Такий підхід до вказаної проблеми потребує об’єднання 
багатьох інституцій: родини, педагогічної громадськості, 
держави, недержавних об”єднань та організацій. 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхід-
ністю конкретизації сутності громадянського виховання в 
контексті формування громадянського суспільства, пошуку 
шляхів формування в молоді оптимального співвідношення 
понять природних прав і політичної рівності членів суспіль-
ства, вільного розвитку і громадянського обов’язку . 

Метою статті є спроба окреслити основні напрями 
реалізації «Концепції громадянського виховання особисто-
сті в умовах розвитку української державності», визначити 
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дотичність двох основоположних ідей: ідеї української 
державності з одного боку,  та становлення громадянсько-
го суспільства – з іншого. 

Аналіз останніх публікацій. Проблеми громадянсь-
кого виховання, становлення громадянського суспільства, 
взаємин суспільства і державних інституцій порушуються 
в публікаціях науковців, громадських діячів, педагогів, 
окремих авторів. Так, В.Й. Скиба, В.П. Горбатенко, В. В. 
Туренко визначають основні функції права та громадянсь-
кого суспільства. Проблеми формування громадянської 
свідомості висвітлені у публікаціях О. Вишневського,  
А.Погрібного, А.Алексюка, П.Кононенка, 
М.Стельмаховича, Т.Усатенко. У їх дослідженнях акценту-
ється увага на введенні молоді у загальнонаціональну сис-
тему вартостей демократичного громадянського суспільст-
ва, засвоєнні нею понять прав, свобод та обов’язків нової 
вільної людини, ідей рівності громадян та верховенства 
законності, піднесення рівня відповідальності. 

Видатний педагог В.О.Сухомлинський розглядав 
громадянське виховання як процес формування громадян-
ськості у процесі соціалізації особистості як її інтегратив-
ної якості, яка забезпечує людині відчуття моральної, 
політичної і юридичної захищеності, посилює її дієздат-
ність. У своїй праці «Народження громадянина» він обґру-
нтовує думку, що громадянськість виховується на підґрун-
ті високих моральних якостей, людяності, гуманізму і 
може успішно формуватися за умови емоційно насиченого 
діяльного життя школи. Він акцентував увагу на тому, що 
надто благодатним для формування багатогранних рис 
громадянина є підлітковий вік, але при цьому наголошу-
вав, що риси громадянина набуваються не лише в процесі 
цілеспрямованого виховного процесу, а й під впливом 
некерованого соціального оточення. 
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Виклад основного матеріалу.    Українське суспі-
льство, вступивши понад два десятиліття на шлях демок-
ратизації, перебуває нині у стані формування громадянсь-
кого суспільства. Цей процес і кінцевий результат 
передбачає не лише встановлення певних стосунків на 
рівні держави щодо суспільства,  але й ставить вимоги 
щодо потреб становлення самої людини. Перш за все, 
усвідомлення нею своєї ролі в подальшому розвитку й 
утвердженні України як суверенної, незалежної, демокра-
тичної, соціальної, правової держави. 

Аналіз життєдіяльності нашого суспільства у різних 
сферах сьогодні показує,  

що однією з найважливіших перешкод на шляху 
побудови демократичної, високорозвиненої держави стоїть 
психологічна неготовність її громадян узяти на себе відпо-
відальність за її завтрашній день. Це, безперечно, зумовле-
не особливостями історичного розвитку, силою інерції 
жити за вказівкою «зверху», внаслідок чого у свідомості 
вкоренилася звичка до пасивного спостереження за тим, 
що відбувається навколо, в тому числі й у суспільно – 
політичних процесах. Отримавши політичну й економічну 
свободу, переважна більшість громадян виявила нездат-
ність скористатися нею. Сформована на комуністичних 
ідеалах радянська людина дивиться на суспільні інституції 
й на свою особу як на придаток до держави й перебуває у 
стані підпорядкованості їй. Такий спосіб мислення дуже 
прийнятний для гвардії чиновників, які понад усе прагнуть 
утвердити свою владу, і будь-який крок припинити їх 
свавілля трактують як «опір державі». На жаль, ще значна 
частина суспільства не розмежовує понять «держава», 
«суспільство», «влада» і ін. та стає «гвинтиком» у цьому 
складному й потужному механізмі. 

Насправді ж, сутність громадянського суспільства 
полягає в тому, що воно відокремлене від держави й за 
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певних умов протистоїть їй. Адже громадянське  суспіль-
ство – це система добровільних об”єднань громадян, їх 
організацій, які перебувають поза межами державних 
регулятивних функцій і які покликані забезпечити 
умови для самореалізації окремих індивідів і колекти-
вів, реалізації приватних інтересів і потреб. Воно функ-
ціонує як утворення, що ґрунтується  на волі громадян і їх 
співпраці у вирішенні своїх громадянських проблем і задо-
воленні суспільних потреб. Оскільки демократичне суспі-
льство – не влада всіх, а служіння всіх, то в такому суспі-
льстві кожна людина займає своє природовідповідне місце 
в ньому, виконує свою функцію і при цьому користується 
своїми конституційними правами і гідністю.  

Стан соціального оточення молодої людини справ-
ляє вагомий вплив на формування характеру підлітка, 
переважно відіграє вирішальну роль у формуванні таких 
громадянських рис, як милосердя, чесність, принциповість, 
гідність, нетерпіння до порушення правових і моральних 
норм поведінки тощо. 

Тому виховання громадянина має розпочатися з фо-
рмування світогляду, свідомості, спрямованих на прийнят-
тя особою таких понять, як права, свободи й обов’язок 
людини. Особливої уваги потребує формування усвідом-
лення того, що   людина не має права використовувати 
природну свободу для власного ніким і нічим не контро-
льованого життя. Права і обов’язки громадянина є нероз-
ривними сторонами діяльності особи, її вчинків, стосунків 
з іншими людьми, бо керуючись своїми правами, особа має 
пов”язувати їх тісно з правами інших людей, тобто форму-
вати в собі почуття громадянського обов’язку. Бо демокра-
тизація людини не означає очікування дозволу від когось, а 
є самоусвідомленням єдності понять: право, свобода, від-
повідальність. Це є складний і тривалий процес, що потре-
бує часу, але інших шляхів до формування громадянських 
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якостей немає. Це не просте виховне стратегічне завдання 
українського виховання на сучасному етапі, оскільки має 
сприяти становленню нової людини з громадянським мис-
ленням, усвідомленням того, що, як записано в Конститу-
ції України, «Кожен має право будь-якими незаборонени-
ми законом засобами захищати свої права і свободи…» 
(ст..55). 

На цій основі має паралельно вестися робота у на-
прямку формування самодостатності кожної людини як 
члена громадянського суспільства. А це означає форму-
вання в особі здатності до забезпечення собі і своїй родині 
гідного життя, не чекаючи допомоги збоку, в т.ч. і від 
держави, не за чийсь рахунок, а покладаючись лише на 
власні зусилля й можливості. Йдеться мова про необхід-
ність формувати  у підростаючого покоління конкуренто-
здатності, яка змушує людину напружуватися, реалізову-
вати наявні природні задатки, що веде до розвитку 
цілеспрямованості, працездатності, наполегливості  у 
досягненні поставлених життєвих цілей. Нажаль, сьогодні 
ми зустрічаємось з такими життєвими реаліями, які ствер-
джують думку Г.Ващенка про те, що в умовах конкуренції 
на завжди перемагають кращі: «частіше перемагають не 
мудріші, а бистріші, не справедливіші, а підступніші» 
(Ващенко Г. Загальні методи навчання.-К., 1997, С.402-
403). Людина у громадянському суспільстві повинна про 
все турбуватися сама, користуючись повною свободою, 
сама відповідає за матеріальне становище, стан своєї душі, 
за власне життя: ні від кого не залежить, ні в кого нічого не 
просить, а є творцем усього, до чого прагне. Такий концеп-
туальний підхід  зумовлює  формування і розвиток почуття 
самовідповідальності, яке формує в людині риси 
підпиємливості, ініціативності, розвиває здатність до 
творчості.  Якщо такі риси стануть притаманними для 
більшості членів суспільства, тоді воно може сподіватися 
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на економічний успіх і добробут усього суспільства. Воно 
тоді буде визнаним  життєздатним і громадянським. 

В основу виховної роботи  у напрямку  формування  
громадянина України має бути покладено ідею свободи, 
обов”язку, інших громадянських цінностей. При форму-
ванні таких загальнолюдських якостей  виховники мають 
враховувати, що людині притаманне вроджене  почуття  
егоїзму. Громадянське виховання і формування грома-
дянських цінностей  мають враховувати, що якості грома-
дянина не можна прищепити шляхом насадження, 
нав”язування зверху. Цей процесс – тривалий, вимагає 
зусиль, напруги, послідовності і терпеливості. 

Громадянські цінності формуються і засвоюються 
особою у процесі її соціалізації. Тому виховним 
інституціям слід урахувати, що виховання громадянина 
передбачає введення його в систему цінностей, які 
сповідує дане суспільство. А такими інституціями є перш 
за все сім”я,  навчально-виховні заклади, соціальне середо-
вище, у якому формується особистість. 

Актуальним було і залишається питання стосунків 
людини і суспільства. За визначенням Арістотеля, грома-
дянським обов’язком була і є здатність особи добре влада-
рювати і добре підкорятися. Ці ідеї покладені в основу 
Конституції України про те, що громадянин має право 
обирати і   бути обраним, займати посади, володіти май-
ном, бути суддею, але в той же час бути законослухняним, 
а, отже, поважати права інших громадян. Але одним з 
найголовніших для людини є право і обов’язок  відстоюва-
ти власні права, свою людську гідність, спираючись на 
закони і моральні засади суспільства. 

З- поміж прав  і свобод громадянина чільне місце 
посідає право обирати владу. Тому школа має виховувати 
дитину не тільки заради себе, не для держави, а для соціу-
му, тобто суспільства, в якому вона живе, формується і з 
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яким пов’язане все її життя. Дитина має поступово усвідо-
млювати істину: чим більша свобода, тим більша відпові-
дальність. 

Актуальним сьогодні є питання формування грома-
дянського обов’язку виборця. Адже від того, яку свідо-
мість виявить суспільство у процесі формування законода-
вчої влади, залежить подальша доля  нашої держави, її 
громадян. 

Результативність громадянського виховання знач-
ною мірою залежить від рівня  реалізації у виховному 
процесі діяльнісного підходу, згідно з яким у сутності 
особистості зароджуються й утверджуються чинники, в 
утворення яких  особистість вкладає власні зусилля, по-
чуття, працю, конкретну дію, проявляючи цілеспрямова-
ність і активність. 

Важливим чинником у системі громадянського ви-
ховання є формування і розвиток правосвідомості – не 
тільки усвідомлення своїх прав, свобод, обов’язків, а й 
конкретні дії щодо їх відстоювання і захисту, відповідаль-
не ставлення до законів, державної влади. Разом з тим, не 
слід сліпо підкорятися свавіллю чиновника, який допускає 
неправомірні дії стосовно громадян. Шляхом розвитку 
учнівського самоврядування слід формувати критичне 
ставлення до стосунків, що складаються між дітьми й 
дорослими, між керівниками й підлеглими. Саме через 
самоврядування в учнів прищеплюються й утверджуються 
почуття громадянської відповідальності. Правосвідомість 
школярів формується через знання, почуття і волю особис-
тості, які з часом переростають у стійкі переконання і 
повсякденну поведінку. З ранніх років людина має усвідо-
млювати специфіку стосунків  людини і держави, де кож-
ному відводиться  своя роль і функції. Зокрема  основною 
функцією держави стосовно суспільства є захист соціаль-
них інтересів, прав і свобод громадян, створення умов для 
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самореалізації особистості, її здібностей і можливостей. 
Вона має гарантувати кожному громадянину можливість 
працювати і творити за своїм вибором, нахилами і можли-
востями. Якщо держава не виконує своїх функцій стосовно 
суспільства, то воно має цивілізованим шляхом протистоя-
ти їй і відстоювати свої конституційні права. 

Громадянське виховання не може розглядатися  як 
цілеспрямований процес    лише в рамках навчально – 
виховних закладів, а  й у контексті соціалізації як багато-
гранного  впливу середовища. Громадянське виховання і 
соціалізація є органічними складовими сучасної педагогіч-
ної діяльності. В кінцевому результаті вони переростають 
у соціальний досвід, який проявляється не лише в практи-
чних навичках участі у суспільному житті, але й продов-
жується у формі розвитку громадянських якостей особис-
тості. Таким чином, громадянське виховання забезпечує 
подальший процес соціалізації, успішну життєдіяльність 
людини як вільної особистості у громадянському суспільс-
тві. Тому виховникам слід враховувати, що громадянська 
соціалізація учнівської молоді  здійснюється не тільки у 
спеціально організованому середовищі  спеціальними 
виховними формами і методами, а й за межами освітньо – 
виховних закладів. 

Важливою рисою членів громадянського суспільст-
ва є здатність відстоювати свої громадянські права, спира-
ючись на суспільні закони і моральні  норми. Формування 
громадянських якостей особи, її громадянського світо-
сприйняття тісно пов’язане з таким поняттям, як роздер-
жавлення людської свідомості, чим ще часто «хворіє» 
значна частина нашого суспільства: очікування від держа-
ви якихось благ,  рабська покора перед начальством, воз-
величення можновладців тощо. У зв’язку з цим у свідомос-
ті школярів слід формувати думку, що і простий трудівник, 
і чиновник високого державного рангу є суб’єктами права, 
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рівні перед законом, однаково мають відповідати за свою 
поведінку і за свої вчинки і мають жити в гармонії  з інте-
ресами громадянського суспільства. 

В основу громадянського виховання мають бути 
покладені громадянські цінності, а саме:  демократичний 
устрій суспільства; свобода; відстоювання соціальної 
справедливості; культура соціальних стосунків; пріоритет 
ідеї громадянськості перед ідеєю влади; самовідповідаль-
ність особи; готовність до захисту індивідуальних прав, 
свобод і людської гідності.  

Лише за умови прийняття всіма громадянами дер-
жави таких цінностей можливе формування громадянсько-
го суспільства   як системи незалежних від держави гро-
мадських інституцій і відносин, які покликані забезпечити 
умови для успішної соціалізації особи і самореалізації 
окремих індивідів і колективів, реалізації приватних інте-
ресів і потреб. 

Висновки. Аналізуючи  нинішній соціально – полі-
тичний стан, найрізноманітніші сфери життєдіяльності 
нашого суспільства на шляху утвердження європейського 
способу і змісту життя, стає очевидним, що найбільша 
перешкода в реалізації визначених завдань криється у 
самій людині, у її психологічній неготовності брати на 
себе відповідальність за свої дії, за наслідки своєї життєді-
яльності для себе і соціального оточення, нездатність змі-
нити саму себе. Значна частина суспільства, у тому числі й 
молоді, характеризується байдужістю, соціальною й полі-
тичною охлялістю, перебуває у стані очікування вказівок 
«зверху», позбавлена самодостатності як особистість. 
Спостерігається сприйняття процесів демократизації як 
вседозволеність, що за певних обставин переростає у сва-
вілля, приниження людської гідності. Тому у процесі гро-
мадянського виховання як складової соціалізації індивіда 
виникає необхідність оновити систему цінностей людсько-
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го життя, поклавши в основу природовідповідну сутність 
людини, її вроджену властивість і потяг до свободи, діяль-
ності і добра. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ У ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Проблема труднощів адаптації дітей до умов почат-

кової школи в сьогодні є досить актуальною. За оцінками 
дослідників від 15 до 40% молодших школярів мають 
серйозні труднощі в адаптації до умов шкільного навчання. 

Суспільство висуває нові вимоги до розвитку особис-
тості – формування ініціативності, сміливості, вміння 
приймати самостійні рішення, швидко адаптуватися до 
різних умов. Реалізація загальнодержавних програм перед-
бачає вдосконалення існуючих і розробку нових педагогіч-
них систем і психологічних підходів до розвитку особис-
тості учнів різного віку, що вимагає нових психолого-
педагогічних досліджень. 

У науковій психологічній літературі проблема адап-
тації є досить традиційною (Ю. Олександрівський, Г. Балл, 
Ф. Березін, П. Кузнєцов). Виявлено особливості прояву 
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адаптаційних процесів у різних видах діяльності (Я. Стре-
ляу, В. Суворова), розглянуті фактори, які детермінують 
цей процес (І. Булах, Г. Хартманн, Н. Квінн, Д. Келлі, 
М. Раттер, Г. Хомич). Явище, протилежне процесу адапта-
ції, - дезадаптація - трактується як процес, пов'язаний з 
перемиканням з одних умов життя і, відповідно, звиканням 
до інших (Л. Бережнова, О. Хухлаева). 

Довгий час вважалося, що критерієм готовності ди-
тини до навчання є рівень його розумового розвитку. 
Л. С. Виготський одним із перших сформулював думку 
про те, що «готовність до шкільного навчання полягає не 
стільки в кількісному запасі уявлень, скільки в рівні розви-
тку пізнавальних процесів» [3, с. 23]. Розвиток дітей моло-
дшого шкільного віку (7-11 років) обумовлено провідною 
роллю навчальної діяльності, що має своїм змістом оволо-
діння узагальненими способами дій у сфері теоретичних 
знань, народженням соціального «Я» дитини. 
М. В. Максимова (1994), поняття «шкільна адаптація» 
трактує як процес входження дитини в нову для нього 
соціальну ситуацію розвитку. Пропонуємо розглядати 
шкільну адаптацію в трьох сферах: академічна, соціальна і 
особистісна адаптація. 

Ефективна адаптація – одна з передумов успішної 
навчальної діяльності, причому провідна для дітей молод-
шого шкільного віку, тому що є складною системою захо-
дів, спрямованих на оволодіння новими формами діяльно-
сті, поведінки, спілкування і пов'язана зі зміною 
соціального статусу молодшого школяра [4, с. 33]. 

В результаті багатьох досліджень виявлено три рів-
ня адаптації дітей до школи: високий, середній і низький. 
За низького рівня адаптації спостерігається їх дезадапта-
ція. Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури виявляє, 
що терміном «шкільна дезадаптація» фактично визначають 
будь-які труднощі, що виникають у дитини в процесі шкі-
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льного навчання. До числа основних первинних зовнішніх 
ознак проявів шкільної дезадаптації вчені одностайно 
відносять труднощі в навчанні і різні порушення шкільних 
норм поведінки [5, с. 21]. 

Основними факторами, які можуть стати причиною 
шкільної дезадаптації визначаються: недоліки в підготовці 
дитини до школи; соціально-педагогічна занедбаність; три-
вала і масивна психічна депривація; соматичне ослаблення 
дитини, порушення формування шкільних навичок (дислек-
сія, дисграфія); рухові порушення; емоційні розлади. 

Під впливом постійних невдач, що виходять за рамки 
власне навчальної діяльності і поширюються на сферу 
взаємовідносин з однолітками, у дитини формується по-
чуття власної малоцінності, з'являються спроби компенсу-
вати власну неспроможність. А оскільки вибір адекватних 
засобів компенсації в цьому віці обмежений, то самоактуа-
лізація часто здійснюється по-різному усвідомленою про-
тидією шкільним нормам, реалізується в порушеннях 
дисципліни, підвищеної конфліктності, що на тлі втрати 
інтересу до школи поступово інтегрується в асоціальну 
особистісну спрямованість. 

Основними проявами шкільної дезадаптації у молод-
ших школярів є: непристосованість до предметної сторони 
навчальної діяльності, нездатність вільно керувати своєю 
поведінкою, нездатність до прийняття темпу шкільного 
життя і шкільний невроз, «фобія школи». 

Зі вступом до школи змінюється зміст і характер 
ставлення дитини до навколишнього світу і до самого себе, 
а також його поведінку. Вона усвідомлює особливу важли-
вість навчальної діяльності – це суспільно значима діяль-
ність. Учень має нові обов'язки, за виконання яких звітує 
перед суспільством в особі вчителя: регулярно ходити в 
школу, робити уроки, не запізнюватися, виконувати пра-
вила для учнів і т.д. 
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Взаємини молодших школярів у класі спочатку роз-
виваються як функціонально-рольові відносини між учня-
ми. Домінуючими підставами оцінок один одного є рольо-
ві, а не особистісні характеристики. Умовою формування 
взаємооцінок у групах молодших школярів виступає, перш 
за все, навчальна діяльність, в процесі якої учні демон-
струють свої можливості і отримують громадську оцінку з 
боку вчителя і своїх однокласників. Для встановлення 
дружніх відносин з однолітками велике значення має наяв-
ність у дитини таких якостей, як самостійність, впевне-
ність у собі, ініціативність. Їх основою є позитивна само-
оцінка. Здатність робити краще за всіх принципово 
важлива для молодших школярів. 

До основних психолого-педагогічних умов ефекти-
вності адаптації молодших школярів в процесі навчання 
можна віднести: 
1. Перетворення традиційної класно-урочної системи в 
систему організації особистісно-орієнтованого навчально-
виховного процесу. 
2. Досягнення педагогом відповідності характеру педагогі-
чного впливу індивідуальних особливостей розвитку осо-
бистості дитини. 
3. Орієнтація навчально-виховного впливу педагога на 
«зону найближчого розвитку» дитини при формуванні 
мотивації досягнення успіху. 
4. Формування спрямованої мотивації різного роду відно-
син і діяльності в процесі навчання. 
5. Позитивний вплив педагога на емоційну сферу школяра. 
6. Формування адекватного самоаналізу і самооцінки шко-
лярів. 
7. Наявність психолого-педагогічної компетентності в 
діяльності педагога [4, с. 35]. 

Основним завданням адаптації молодших школярів у 
процесі навчання в початковій школі є створення виховної 
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системи на принципах взаємної відповідальності, взаємо-
допомоги, взаємної зацікавленості вчителів у досягненні 
успіхів учнями початкової школи з різних предметів. Спі-
льна педагогічна діяльність повинна будуватися на довірі, 
порозуміння та співробітництво, повазі один до одного. 

Для успішної адаптації дуже важлива мотивація на-
вчання. На першому році навчання вона, в основному, 
забезпечується дорослими. Для розвитку навчальної моти-
вації важлива зацікавленість і розуміння з боку батьків і 
вчителя. Основними порадами щодо розвитку інтересу і 
бажання до навчання виступають: віра в успішність дити-
ни; позитивні установки; любов і доброзичливість; при-
вчання до режиму дня; дотримання встановлених правил і 
норм поведінки [2, с. 42]. 

Процес становлення особистості проходить все життя. 
Людина протягом життя засвоює норми поведінки в суспі-
льстві, переглядає свої позиції і, тим самим, проходить 
соціалізацію. Успішність процесу соціалізації особистості в 
цілому залежить від успішності її шкільної адаптації. 
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«Гаряча точка», антитерористична операція, «син-

дром АТО» ─ такі поняття, на жаль, сьогодні входять у 
наше повсякденне життя, викликаючи бажання допомогти 
тим, кого ця неоголошена війна зачепила своїми кривави-
ми крилами. Це, насамперед, люди, які за обов’язком 
служби забезпечують мир та спокій у нашій країні. Тому в 
цій ситуації одним з важливих завдань є забезпечення для 
них «виходу з бою», повернення до звичайногожиття [4].  

Досвід бойових дій на сході України свідчить, що 
війська, поряд із фізичними втратами, несуть відчутні 
психологічні втрати. Вони пов’язані з одержанням війсь-
ковослужбовцями бойових психічних травм, які в свою 
чергу призводять до розладів психічної діяльності, повної 
або часткової втрати боєздатності. Тому одним із першо-
чергових завдань на сьогодні в Україні стає завдання ви-
вчення та подолання негативних психічних і психологіч-
них наслідків участі у бойових діях військових.  

Необхідність вивчення проблеми збереження здоров’я 
військовослужбовців у після стресовий період продиктована 
тим, що для військової служби характерні не тільки значне 
психоемоційне напруження, але й висока ймовірність вини-
кнення ситуацій, що представляють реальну загрозу для 
життя людей. Відомо, що наслідки подібних явищ тривалий 
час (іноді й все життя) відбиваються на психічному і сома-
тичному здоров’ї. Наслідки впливу психогенних факторів 
екстремальних ситуацій, включаючи і військові конфлікти, 
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об’єднують широке коло порушень, які були описані як 
посттравматичні стресові розлади. Проведення планових 
досліджень з вивчення посттравматичних стресових пору-
шень було розпочато в США в зв’язку з необхідністю нада-
вати допомогу ветеранам війни у В’єтнамі, чиї проблеми 
багато в чому схожі з проблемами ветеранів України. Це 
явище отримало різні назви (військова втома, бойове ви-
снаження, військовий невроз, посттравматичний невроз). 
Всі описи подібних розладів обов’язково включали різні 
порушення сну, нічні кошмари, депресії, гіпертрофовані 
емоційні реакції, підвищену збудливість [5]. 

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – сим-
птоми, які в комплексі виглядають як психічне відхилення 
в поведінці особистості, насправді не що інше, як глибоко 
укорінені в свідомості способи поведінки, пов’язані з екст-
ремальними подіями в минулому[3].  

У нашій психологічній науці комплексних і теоре-
тично обґрунтованих досліджень ПТСР – синдрому, який 
спостерігається у військовослужбовців - учасників бойо-
вих дій в «гарячій точці», – не проводилося. Їх відсутність 
не дозволяє отримати повне уявлення про кількість страж-
даючих посттравматичними порушеннями учасників 
збройних конфліктів, і, отже, робить неможливою органі-
зацію теоретично обґрунтованої системи соціально-
психологічної допомоги цим людям.Але головним чином 
лікарів-психіатрів хвилює те, що більшість учасників бо-
йових дій не мають наміру самостійно звертатися по допо-
могу до психологів. Військовослужбовці навпаки прагнуть 
уникати розмов, спогадів, пов’язаних із воєнними діями. 

Деякі вчені вважають, що ПТСР – виліковний роз-
лад, інші – що його симптоми повністю не переборні. 
Останнім часом велика увага приділяється профілактич-
ним заходам, які сприяють підвищенню стресостійкості, 
тому  що лікування ПТСР – процес тривалий і може трива-
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ти кілька років. Посттравматичний стресовий розлад вини-
кає як затяжна реакція на стресові події виключно загроз-
ливого характеру. ПТСР – це відповідна реакція на потуж-
ні емоційні подразники. Виникаючи ще до прямого 
контакту з реальною загрозою, бойовий стрес триває аж до 
виходу із зони військових дій [5].  

Учасники військових дій в Україні потребують осо-
бливої уваги, так як в зоні АТО багато вогнищ напружено-
сті, що супроводжуються активними бойовими зіткнення-
ми. Клінічні прояви ПТСР тісно пов'язані з характером 
бойових дій і тривалістю перебування в бойовій обстанов-
ці. Поряд з природними психологічними реакціями триво-
ги і страху без ознак порушень психічної діяльності в 
умовах інтенсивних бойових дій досить часто виникають 
гострі реакції на стрес, які мають картину змішаних і мін-
ливих симптомів депресії, тривоги, гніву, розпачу, гіперак-
тивності або загальмованості. На тлі явищ контузій, деяко-
го звуження поля свідомості, нездатністю адекватно 
відреагувати на зовнішні стимули, іноді з наступною част-
ковою або повною амнезією, розвиток гострих стресових 
реакцій серед особового складу негативно позначається на 
рівні боєздатності військ і нерідко створює додаткову 
загрозу життю військовослужбовців. Наведена теоретична 
динаміка ПТСР є моделлю благополучного протікання 
процесу. Очевидно, що за відсутності реабілітаційних дій, 
психічний розлад рідко протікає сприятливо [2].  

Реабілітація військових, що повернулися з військо-
вих дій на сході України, має бути медична, медико-
психологічна та соціальна. Медико-психологічну вважаємо 
першочерговою й обов’язковою. 

Психолог, а тим більше пацієнт, повинні розуміти, що 
біль і стрес неминучі. Якщо особа пережила екстремальну 
ситуацію, їй важливо зрозуміти, що практично у будь-якої 
людини можуть з’явитися такі симптоми після переживан-
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ня реальної загрози своєму існуванню. У будь-якому випа-
дку травматична ситуація вже в минулому і її повторення 
малоймовірно. Постійна взаємодія з пацієнтом дозволяє 
максимально представити деталі події. Особлива увага 
повинна бути зосереджена на чинниках, що викликають 
найбільше занепокоєння. У обстеженні та  реабілітаційній 
роботі з військовослужбовцями з ПТСР використовували  
групові форми, які не менш ефективні, ніж індивідуальні. 
Це значно посилює ефективність тренінгових заходів, 
групових релаксаційних занять, психотерапевтичних груп. 

У психоневрологічному відділенні Полтавської об-
ласної клінічної психіатричної лікарні ім. О. Ф. Мальцева 
із цим завданням успішно справляються фахівці, які воло-
діють спеціальними методиками гіпнозу, голкотерапії, 
аутогенного тренування тощо. Проте сама назва «Психіат-
рична лікарня» відлякує багатьох колишніх бійців, нервова 
система яких і без того уражена. Тому такі відділення 
необхідно відкривати на базі обласних лікарень. А вже 
після отримання психологічної допомоги людина може 
проходити санаторно-курортне лікування. Фахівці наполя-
гають: психологічну допомогу повинні отримувати не 
тільки військовослужбовці, але і їх родичі [3]. 

Військовим не варто покладатися на те, що «здоро-
ва психіка сама себе вилікує». Психіка людини лабільна, і 
дійсно може себе відновлювати, – але у випадку дослі-
джень ПТСР у військових, їм знадобиться професійна 
допомога. Відразу після того, як починаються нав’язливі 
спогади та снитися жахіття, краще звернутися до фахівця.  

Фахівці сходяться на думці, що подолати пробле-
му можна, лише об’єднавши зусилля лікарів-психіатрів, 
психотерапевтів і психологів. необхідно посадити у кожен 
районний військкомат країни штатного психолога, який 
буде вести моніторинг учасників АТО. Це буде мінімальна 
робота щодо повернення їх до життя, яка потрібна для 
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того, щоб учасники АТО не думали, що їх кинули. Віднов-
лення цих людей повинно бути справою всієї держави, а не 
тільки Міністерства оборони. 

Головна проблема України на сьогодні відповідні 
кадри. Необхідно негайно готувати фахівців для медично-
психологічної реабілітації учасників бойових дій, що 
отримали бойову психічну травму. На жаль, в Україні 
зараз відсутня ця медична спеціальність. Необхідно впро-
вадити зміни в навчальні програми медичних вишів, закла-
дів післядипломної освіти, аби якнайшвидше розпочати 
підготовку спеціалістів з лікування ПТСР у колишніх 
бійців АТО. Такі лікарі в регіонах повинні працювати з 
ветеранами АТО за індивідуальним протоколом, а також 
проводити консультації для членів їх сімей – за потреби 
призначати лікування і їм. І робити це слід до того, як 
хвороба набуде хронічної форми – тоді лікувати її буде 
набагато складніше, а то й взагалі неможливо. Згідно з 
офіційними даними, в зоні АТО воювало близько 17 000 
українців. За прогнозами психіатрів, в кращому випадку у 
20% з них в наступні роки діагностують хронічний пост-
травматичний стресовий розлад, який вже назвали «синд-
ром АТО». Впровадження в практику методик медико-
психологічної реабілітації, розвиток цього напрямку в 
медицині допоможе повернути до повноцінного життя 
тисячі молодих людей, що побували на неоголошеній 
війні, запобігти проблемам у їх сім’ях, дати шанс на май-
бутнє [2].  

Через два роки після виконання бойових завдань, за 
науковими прогнозами, від 10 до 15 % матимуть схиль-
ність до алкоголізації, до 5% протягом цього періоду розі-
рвуть шлюб (після 10 років схильність до алкоголізму – у 
45 %, а розірвуть шлюб внаслідок поведінки 30% комбата-
нтів). Від 15 до 20 % військових будуть потребувати пері-
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одичного психологічного нагляду з приводу наявних у них 
граничних нервово-психічних розладів [5]. 

Усвідомлення необхідності проведення спеціальних 
програм і заходів психологічної реабілітації людей, які 
пережили психотравмуючі події в Україні, в даний час стає 
реальністю для значної кількості наших співгромадян, які 
представляють різні громадські організації, об’єднання, а 
також для багатьох регіональних владних структур. 

Із кожної війни суспільство виходить по-різному. Це 
залежить і від ставлення суспільства до війни, яке, як пра-
вило, переноситься на її учасників, і від придбаного фрон-
товиками досвіду, обумовленого специфікою збройного 
конфлікту. При цьому екстремальні умови української 
війни накладають відбиток на свідомість і, відповідно, на 
поведінку людей, які брали безпосередню участь в бойових 
діях на території України, на все їх подальше життя. І 
серед цих людей завжди неминуче знайдуться ті, кого 
можна віднести до «втраченого покоління» і хто сам відчу-
ває свою приналежність до нього.  

Усвідомлення того, що самотужки з цим синдромом 
може впоратись не кожний військовослужбовець, незале-
жно від того, наскільки він сміливий та хоробрий на полі 
бою, сприяє швидшому відновленню психічного стану. 

Психологічна реабілітація є важливим складовим 
елементом психологічної роботи в сучасних умовах війсь-
кової служби. Повністю уникнути психологічних травм 
серед військовослужбовців у бойовій обстановці неможли-
во, однак за допомогою психопрофілактичних заходів, за 
допомогою своєчасного надання психологічної допомоги 
та здійснення реабілітаційних дій можна знизити відсоток 
психологічних втрат. 

У контексті подальших досліджень особливий 
інтерес може становити вивчення специфічних особливо-
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стей посттравматичних проявів у постраждалих через 
певнийперіод (до 6 місяців).  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ  
У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

 
Проблема особливостей розвитку мислення молод-

ших школярів в останній час є основним завданням і стає 
все більш актуальною. За даними досліджень вітчизняних 
вчених – Л. С. Виготського, Д. Б. Ельконіна, Л. В. Занкова, 
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З. І. Колмикової, А. А. Смірнова – розвиток мислення є 
одним з основних завдань навчальної діяльності. Саме 
мислення сприяє розвитку всіх пізнавальних процесів, що 
дозволяє своїм розвитком перешкодити ЗПР [1, с. 56].  

Мислення – це здатність людини міркувати, яка є 
процесом відображення об’єктивної дійсності в уявленнях, 
судженнях, поняттях. Основи інтелекту у молодшому 
шкільному віці базуються на розвиткові мислення [3, с. 
83]. Систематизація уявлень та відображення у них суттє-
вих закономірностей та співвідношень усередині різних 
галузей дійсності – перехідна сходинка до логічного мис-
лення. Інше джерело дитячої логіки – формування наочно-
схематичного мислення. В узагальнених, схематизованих 
образних уявленнях у цьому віці вичленовуються основні 
властивості об’єктів та встановлюються значимі взаємо-
зв’язки між ними. 

Недостатня розчленованість образних та понятійних 
характеристик об’єктів у мисленні дитини призводить до 
частих труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Пе-
ревірку сформованості основ словесно-логічного мислен-
ня, бажано будувати на основі поєднання чисто словесних 
завдань із завданнями, виконання яких передбачає дії з 
наочним матеріалом [2, с. 64]. 

Результати дослідження. З метою дослідження 
особливостей розвитку мислення молодших школярів була 
проведена комплексна діагностика. Кількість респондентів 
18 осіб (учні 4 класу, з них 10 дівчаток та 8 хлопчиків).  

Згідно методики «Угрупування» у досліджуваній групі 
з якої хлопчиків - 44 %, а дівчаток – 56%, слід відзначити 
переважання середніх показників. Зокрема середній рівень 
хлопчиків – 50%, а дівчаток – 60%. Високий рівень у дівчат 
– 40%, у хлопців – 12,5%. Отже, це свідчить про те, що у 
дівчат вища здатність до смислової обробки матеріалу ніж у 
хлопців. У групі спостерігається низький рівень лише у 
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37,5% респондентів-хлопчиків, у той час, коли у дівчаток не 
спостерігається взагалі низького рівня (0%); 

Згідно другої методики «Четвертий зайвий» у дослі-
джуваній групі слід відмітити переважання високих та 
середніх показників рівня мисленневого розвитку. Зокрема 
високий рівень хлопчиків – 12,5 %, середній – 50%, а у 
дівчаток високий – 70%, середній – 37,5%. Отже, це свід-
чить про те, що у дівчат більше розвинуте логічне мислен-
ня, ніж у хлопців. Низький рівень лише у 12,5% респонде-
нтів – хлопчиків.  

Згідно методики «Проективні матриці Равена» слід 
відмітити переважання високих показників рівня загально-
го розвитку у респондентів дівчаток - 70%. У хлопців 
середній рівень ототожнюється з високим рівнем – 38%. У 
групі спостерігається низький рівень у 25% хлопчиків. При 
цьому у дівчаток не спостерігається взагалі низького рівня.  

Отже, рівень розвитку мислення є кращим у дівчат, 
адже у всіх трьох методиках у них переважають здебіль-
шого високі показники, в той час коли у хлопців середні. 
Молодший шкільний вік – період життя й розвитку дитини 
від 6 (7) до 10 років. Мислення виступає головним чином 
як рішення задач, питань, проблем, які постійно висува-
ються. Проведене дослідно-експериментальне дослідження 
виявило наявність позитивної динаміки особливостей 
розвитку мислення молодших школярів, підвищення інте-
ресу до занять і результатів у навчанні.  

Отримані результати не можуть претендувати на по-
вне вирішення проблеми. Подальшого спеціального дослі-
дження потребує питання щодо розробки та впровадження 
корекційно-розвивальних заходів та перевірки ефективно-
сті їх упровадження. 
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ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ 

ВІЦІ 
 

У підлітковому віці дитина робить значний поступ в 
усвідомленні своєї особистості. Процес самопізнання є 
складним і досить суперечливим, самооцінка та рівень 
домагань – часто неадекватними та нестійкими. Самооцінка 
не є щось стале, споконвічно властиве особистості. Саме 
формування самооцінки відбувається в процесі діяльності й 
міжособистісної взаємодії. Тому соціум у значній мірі впли-
ває на формування самооцінки особистості [1, с. 67]. 

Розвивається самооцінка шляхом поступового зану-
рення (інтеріоризації) зовнішніх оцінок, що виражають 
сімейні вимоги та вимоги людини до самої себе. Саме тому 
під впливом оцінки оточуючих у підлітка поступово скла-
дається власне відношення до себе й самооцінка своєї 
особистості, а також окремих форм своєї активності: спіл-
кування, поведінки, діяльності, переживань [2, с. 89]. 

Основною метою нашого дослідження було теорети-
чно дослідити та емпірично перевірити особливості само-
оцінки в підлітковому віці. Дослідження проводилося в 2 
етапах: на першому для вирішення поставлених завдань 
були використані такі методи: теоретичного аналізу, нау-
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ково-теоретичних джерел з проблеми дослідження, що 
розглядають психологічні особливості підліткового віку. 
На другому етапі  було використані комплекс емпіричних 
методик: 

1.Тестування самооцінки за допомогою методики 
С.А.Будассі; 

2.Тестування самооцінки за допомогою методики 
Дембо-Рубінштейна; 

3 Тестування самооцінки за методикою  А.І.Ліпкіної 
«Три оцінки»;» 

Аналізуючи результати отримані при дослідженні 
учнів 9-го класу ми виявили, що 80% дітей мають адекват-
ну самооцінку. З них 20% мають завищену самооцінку, 0% 
- занижену. Показали, що протягом підліткового віку від-
бувається динаміка розвитку самооцінка: збільшується 
процентне співвідношення дітей мають адекватну само-
оцінку і змінюється кількість дітей мають завищену само-
оцінку. Однак ми помічаємо, що збільшується відсоток 
дітей мають занижену самооцінку, що впливає на успіш-
ність їх навчальної діяльності. Результати показують, що 
загальна самооцінка досліджуваних підлітків перебувала в 
межах норми (середній рівень), але також були діти з ви-
соким і низьким рівнем самооцінки.   

Підлітки здатні швидко (у нашім досліді – протягом 
менш ніж місяця) перебудовувати свою самооцінку. Особ-
ливо це стосується випадків із заниженою самооцінкою.  

Сам факт і ступінь зміни самооцінки залежать від 
особистості досліджуваного. 

Отже, у підлітків виявляються всі види самооцінок: 
адекватна стійка, завищена стійка, нестійка у бік неадеква-
тного завищення або заниження. Самооцінка підлітка 
динамічна і в той же час має тенденцію до стійкості, пере-
ходить в подальшому у внутрішню позицію особистості, 
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стає мотивом поведінки. Стійка занижена самооцінка 
виявляється вкрай рідко.  

Вплив успішності підлітків на їх самооцінку безсу-
мнівно. Діти, які відчувають значні труднощі у засвоєнні 
програмного матеріалу, отримують найчастіше негативні 
оцінки.  

Отримані результати не можуть претендувати на 
повне вирішення проблеми. Подальшого дослідження 
потребує питання щодо розробки та впровадження корек-
ційно-розвивальних заходів та перевірки ефективності їх 
упровадження. 
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«Я-концепція» може мати як позитивне, так і нега-

тивне забарвлення. Позитивна «Я-концепція» – це позити-
вне ставлення людини до себе. Синонімом негативної «Я-
концепції» є негативне ставлення до себе, яке з часом може 
перетворитися на комплекс неповноцінності, що порушує 
процес збалансованості між «Я-концепцією» та реальною 
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поведінкою, і в такому разі досягнення узгодженості стає 
неможливим [3]. 

Тривога – це переживання емоційного дискомфор-
ту, яке пов'язане із очікуванням неблагополуччя, передчут-
тя небезпеки. 

Тривога  характеризує стан людини в певний мо-
мент часу. На відміну від тривоги в психології розрізняють 
також тривожність, як відносно стійку особливість особис-
тості. Тривожність – це індивідуальна психологічна особ-
ливість, що виявляється в схильності людини до частих та 
інтенсивних переживань стану тривоги. У кожної людини 
існує свій оптимальний або бажаний рівень тривожності це 
так звана корисна тривожність. Однак підвищений рівень 
тривожності є суб'єктивним проявом неблагополуччя осо-
бистості [1, с. 45]. 

Особистість із підвищеним рівнем тривожності, а 
саме з особистісною тривожністю схильна сприймати 
погрозу своїй самооцінці. Як правило, у неї формується 
неадекватно занижена самооцінка. Типовим проявом за-
ниженої самооцінки є підвищена тривожність, що виража-
ється в схильності відчувати занепокоєння в різних життє-
вих ситуаціях. Очевидно, що діти, які мають таку 
самооцінку, перебувають у постійній психологічній пере-
напрузі, що виражається в стані напруженого очікування 
неприємностей, яке наростає, нестримної роздратованості, 
емоційної нестійкості. 

Високо-тривожні індивіди емоційно гостріше, ніж 
низько-тривожні, реагують па повідомлення про невдачу. 
А також гірше, ніж низько-тривожні, працюють у стресо-
вих ситуаціях або в умовах дефіциту часу, відведеного на 
рішення завдання. Острах невдачі – характерна риса висо-
ко-тривожних людей. Цей острах у них домінує над праг-
ненням до досягнення успіху.  
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Самооцінка – це оцінка себе, своєї діяльності, свого 
становища в групі та свого ставлення до інших членів 
групи. Самооцінка формується ще з дитинства в процесі 
спілкування за такими етапами: увага з боку дорослих; 
співробітництво з ними; відчуття поваги з їхнього боку; 
взаєморозуміння. Від взаємостосунків дитини с батьками 
залежить її ставлення до себе. Формування самооцінки 
продовжується і в шкільні роки: коректні оцінки вчителів 
тощо [2, 41-43с. ]. 

Самооцінки можуть бути адекватними, заниженими 
та завищеними. Занижена самооцінка: підвищує тривож-
ність, вразливість; змушує людину звужувати коло тих, з 
ким можна спілкуватися, руйнує у людини надію на добре 
ставлення до неї тощо. 

Висока самооцінка дає можливість людині керува-
тися своїми принципами і бути незалежною від думки 
оточення щодо себе; позитивно впливає на самопочуття 
тощо. 

Завищена самооцінка: призводить до того, що лю-
дина самовпевнена, береться за справу яка перевищує її 
реальні можливості; не отримує бажаного відгуку і ви-
знання від оточення; за умов невдачі може призводити до 
бажання перекласти відповідальність на інших. 

Результати дослідження: теоретичний аналіз про-
блеми впливу тривожності на формування самооцінки 
показав необхідність проведення поряд з теоретичними 
пошуками більш повного та точного емпіричного дослі-
дження даного питання. 

Емпіричне вивчення досліджуваного впливу поля-
гає не тільки в організації дослідження, виборі методів, 
адекватних меті, але й у виявленні логічного зв'язку між 
фактами, в узагальненні результатів окремих дослідів, у 
виведенні певних залежностей, визначенні особистісних 
властивостей, якостей, рис та ін. 
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Генеральну вибіркову сукупність склали діти стар-
шого шкільного віку. У емпіричному дослідженні брали 
участь 25 чоловік, учні 9-А класу, НВК №2 м. Рівного.  

В результаті проведення дослідження було виявле-
но підвищений рівень тривожності у 40% кількості учнів, у 
яких число відсотка переважає 50%, тобто вони мають 
підвищений рівень переживання стану тривожності, і у 
60% досліджуваних більше 75% – високий рівень тривож-
ності. При аналізі причин тривожності було виявлено, що 
80% респондентів уже переживають про майбутню визна-
ченість з професією, 20% мають особистісні переживання.    

Отже, підвищений рівень тривожності впливає на 
самооцінку респондентів.  Саме високий рівень тривожно-
сті породжує невпевненість в собі, страх, нерішучість, 
невіру в себе  та свої сили, низьку самооцінку. Особистість  
стає закритою в собі, виникає почуття страху, роздратова-
ності, переживання, постійна напруженість, очікування 
небезпеки, що може призвести до неврозів, апатій та де-
пресій. Адже дитина старається  добре вчитись, робити все 
якнайкраще, що викликає тривожність за свої старання та 
впливає на успішність у навчанні. Найбільше висока три-
вожність спостерігається у дітей, які добре вчаться. В 
майбутньому для покращення самооцінки у кліматі класу 
варто звернути увагу на особистість класного керівника, 
його поведінку, спілкування, підтримку, розуміння, а та-
кож провести аналіз дитячо-батьківських стосунків. 
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ПРОВІДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ЕДВАРДА ДЕ БОНО  
 
Сучасний етап розвитку Української держави хара-

ктеризується значними змінами, які спрямовані насампе-
ред на формування національної системи освіти та її інтег-
рацію в міжнародний освітній простір. За таких умов 
провідним завданням навчально-виховного процесу сучас-
ної школи є формування творчої особистості дитини, здат-
ної мислити самостійно, продуктивно, знаходити ефектив-
ні рішення у нестандартних ситуаціях. Для цього 
необхідно розробити програми розвитку творчого мислен-
ня учнів, які можуть бути застосовані у багатьох сферах їх 
життєдіяльності. 

Перспективним рішенням окресленої проблеми, на 
нашу думку, є концепція розвитку творчого мислення 
Едварда де Боно, в основі якої лежить латеральне мислен-
ня, спрямоване на відхід від стереотипів та генерування  
нових ідей, внесення змін, а не пошук доведень, досягнен-
ня евристичного моменту (коли маловірогідний напрям 
думки приводить до нової, ефективнішої ідеї). 

Окремі аспекти проблеми творчості проаналізовані 
у працях таких вчених, як Г. Альтшуллер, С. Багдасарова, 
Д.Богоявленська, Е. де Боно, Я. Пономарьов, В. Пушкін, С. 
Рубінштейн, М. Скаткін, Б. Теплов, О.Тихомиров, Е. Тор-
ренс, Ю. Фокін та ін. Дані дослідження є вагомим внеском 
у розробку основних положень щодо сутності творчого 
мислення, його закономірностей і механізмів, проте багато 
аспектів залишаються недостатньо розробленими, зокрема, 
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один із них – розвиток творчої особистості у системі бри-
танського психолога Едварда де Боно – потребує ґрунто-
вного вивчення. 

Прикладом розвитку продуктивного мислення є кон-
цепція Едварда де Боно – британського психолога, лікаря, 
спеціаліста в області творчого мислення, який у своїй книзі 
«Думати по-новому: використання латерального мислення 
(англ. New Think: The Use of Lateral Thinking, 1967)» увів 
новий термін «латеральне мислення», де lateral означає 
бічний, а термін  «латеральний» – рух у бік.  

Латеральне мислення – це специфічний процес оброб-
ки інформації, спрямований на зміну існуючої стереотипної 
моделі сприйняття навколишньої дійсності, створення но-
вих альтернативних підходів до розв’язання певної пробле-
ми [4]. Синонімами до даного терміну є ефективне, продук-
тивне, нестандартне, нелінійне мислення. 

Латеральне мислення є важливою складовою процесу 
творчого мислення. Цей процес здійснюється завдяки 
«інструментам мислення», які дозволяють всебічно аналі-
зувати проблему, знаходити альтернативні варіанти, оби-
рати оптимальніші з них. Важливим механізмом латераль-
ного мислення є інсайт, який, на думку психолога, може 
бути штучно створений, завдяки опорі на досвід та поєд-
нанню ідей, що не мають між собою спільності та нале-
жать до різних сфер. Латеральне мислення тісно пов’язане 
із творчістю, воно має багато спільного з нею: позбавлення 
від стереотипів та створення нових, оригінальних ідей. 
Проте творчість включає в себе ще артистизм, талант, 
емоційну чутливість, натхнення та ін. і, на відміну від 
латерального мислення, є описом результату. Для творчого 
мислення важливий результат, його новизна й оригіналь-
ність, тоді як для латерального мислення має значення 
процес роботи з наявною інформацією і саме ефективність 
результату. В одних випадках результати латерального 
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мислення є геніальними творіннями, в інших вони стають 
лише новим поглядом на речі і є чимось меншим, ніж 
справжня творчість. На відміну від латерального мислення, 
творче мислення дуже легко зупиняється на півдорозі – на 
стадії хаосу. Метою творчого мислення є оригінальність, 
гротеск, ексцентричність, і цього буває досить. Мета ж 
латерального мислення полягає у знаходженні в хаосі 
плідної нової ідеї. Нова ідея при латеральному мисленні 
повинна бути логічно обґрунтована на кінцевому етапі 
роботи, ідея повинна бути дієва, ефективна. Таким чином, 
латеральне мислення – важлива складова творчого мис-
лення [5; 1], яку необхідно розвивати у шкільному віці.  

Однією із важливих складових розвитку латераль-
ного мислення учнів початкової школи є дотримання на-
ступних принципів: 

• Незалежність думок. Виявляється у відсутнос-
ті кумирів та авторитетів, чиї слова сприймаються, як 
аксіома. 

• Самоаналіз.  Вміння аналізувати себе,  керуючи 
власними емоціями. 

• Право на помилку. Людина, яка мислить, має 
бачити власні помилки і недоліки інших людей, адже не 
помиляється лише той, хто нічого не робить. 

• «Об'ємність» думок. Це вміння бачити про-
блему в комплексі. 

• Відкритість світу, людям, новому. Бажання  і  
вміння змінити  себе. 

Для реалізації даних принципів потрібно дотриму-
ватися наступних правил: 

 Усвідомлення ідей, які панують. 
 Пошук різних підходів до вирішення проблем. 
 Звільнення з-під жорстокого контролю логічно-

го мислення. 
 Використання випадку. 
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 Розуміння того, що будь-яка точка зору на щось 
– це тільки одна з багатьох можливих точок зору. 

 Відкидання оцінки, судження. 
 Генерування нових підходів [1; 3]. 

Висновок. Аналізуючи концепцію британського 
психолога Едварда де Боно, ми дійшли висновку, що важ-
ливою складовою творчого мислення є латеральне мис-
лення, основною метою якого є генерація нових ідей, від-
хід від старих фіксованих стереотипів, внесення змін у 
аналіз ситуації та в підходи до розв’язання проблеми. 
Окрім того, пропоновані ним методи розвитку латерально-
го мислення варто використовувати в сучасній школі, 
оскільки сприяють формуванню творчої особистості, здат-
ної до самореалізації внутрішнього потенціалу заради 
покращення якості життя. 
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ДИТИНИ 
 

Психологія материнства на початку XXI ст. досягла 
піку своєї актуальності [1, с. 11]. Період або стадію сепа-
рації дослідники досі не виділяли як важливу. Проте на 
наш погляд, це один із найважливіших етапів у материнсь-
ко-дитячих стосунках. Складність полягає в тому, що при 
сильному симбіотичному зв’язку матері не готові відсто-
ронитись. Дитина через незрілість психіки сприймає все, 
що відбувається навколо (в тому числі таку прив’язану 
поведінку матері) як норму. І якщо до кінця раннього 
періоду розвитку дитини цей етап пройдено не було, то 
дитина поводить себе в цьому ключі і надалі. Мама продо-
вжує егоїстично насолоджуватись цим симбіозом. Перший 
час результату не пройденої сепарації не помітно, проте з 
дорослішанням дитини різниця порівняно з іншими дітьми 
стає помітнішою, особливо в періоди кризи шести та три-
надцяти років. 

Махлер описуючи стадії розвитку дитини, визначає, 
що приблизно до двадцятого місяця життя більшість дітей 
долають кризу наближення і можуть спокійно діяти на 
відносній дистанції від мами. Це – четвертий етап названий 
періодом консолідації індивідуальності. Емоційно-об’єктна 
константність себе і матері, що виникає на цьому етапі, 
робить можливим оволодіння мовою, засвоєння зразків 
поведінки дорослих, вираження своїх бажань і фантазій у 
символічній грі тощо. Емоційно-об’єктна константність – 
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значно більш широка категорія, ніж перманентність об’єктів 
по Ж. Піаже. Вона дозволяє інтегрувати «хороший» і «пога-
ний» образ матері в єдине уявлення, не залежне від ситуа-
тивних обставин. У той же час тривала відсутність матері 
викликає гнів і засмучення дитини, оскільки її образ пови-
нен постійно підтримуватися [3, с. 148]. 

Ми називаємо цей період періодом психологічної 
сепарації – це період, який припадає на вік від двох до 
трьох років життя дитини, коли мама поступово дає дитині 
самостійність і таким чином переходить на наступний 
рівень стосунків з нею. При ігноруванні цього періоду 
відбуваються деструктивні зміни в особистості матері та 
поведінці дитини. 

Це веде за собою до «симбіотичного» тип 
прив’язаності. Пилягина описує цей тип як про змішаний 
тип [2, с. 79]. Такі діти не відпускають матерів від себе ні 
на крок, і в цьому виявляється їх «психологічний симбіоз». 
Цей тип батьківської прив’язаності формується у високо-
тривожних матерів, які погано усвідомлюють і реагують на 
сигнали і потреби дитини, а орієнтуються виключно на 
власні «правильні» уявлення про виховання з уникненням 
найменшої небезпеки для її дитини, для них «все загрожує 
всюди». У дітей з цим симбіотичним типом батьківської 
прив’язаності порушено формування «Я-концепції» і при-
йняття себе як самостійної особистості – в силу відсутності 
відчуття себе як частини єдиносприйманої діади матір-
дитя. З віком у цих дітей наростає і закріплюється стійке 
високотривожне реагування, оскільки мати відповідає на 
їхні сигнали тільки за прямого зорового контакту і вира-
жених афективних реакціях дитини (плач, біль), що потен-
ціює формування його «хворобливості» як єдиного ефек-
тивного способу привернути материнську увагу до власних 
потреб. Надалі зростає конфлікт між потребою психологі-
чного відділення від матері, розриву симбіотичної прихи-
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льності з боку дитини і потребою утримати таку симбіоти-
чну залежність, що призводить до збільшення і без того 
вкрай високої тривожності в обох. Цей емоційний конф-
лікт найбільш часто проявляється формуванням різного 
роду психосоматичних порушень або посилюванням наяв-
них соматичних та неврологічних розладів [2, с. 79]. 

Нами було виділено ознаки не пройденої сепарації: 
- дитина не самостійна; 
- дитина не має в сім’ї чітко окреслених 

обов’язків; 
- мама має постійний страх, що дитина недогодо-

вана (до шестирічного віку догодовує з ложки, в 
старшому віці детально контролює кожен при-
йом їжі); 

- дитина часто спить з мамою; 
- мама має високу тривожність; 
- мама часто виконує за дитину різні дії (з 3 до 6 

років одягає, чистить зуби..., в старшому віці – 
складає портфель, вішає одяг, будить зранку). 

З метою визначення причин сепарації було прове-
деного дослідження 120 жінок, які звернулись за консуль-
тацією психолога із запитом «некерована дитина». Вік 
дітей складав від 3 до 14 років. Зі 100% виявилось, що 80% 
(96 жінок) не пройшли стадію сепарації в період із двох до 
трьох років. 

При пошуку причини даної поведінки було визна-
чено, що цей процес пов'язаний зі страхом втратити дити-
ну. В 40%жінок, це було викликано важкою вагітністю (48 
матерів), в 15% - з ускладненими пологами (18 матерів), у 
28,3% - післяпологовими ускладненнями дитини (у 34 
жінки), у 46,7% (56 матерів) діти важко хворіли в період 
від народження до одного року. Даний страх став настіль-
ки потужною  силою, що жінки переживали його на протя-
зі всього дорослішання дитини, навіть коли всі складнощі 
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зі здоров’ям, були вирішені. 
Отже, період психологічної сепарації припадає на 

вік від двох до трьох років життя дитини, коли мама по-
ступово дає дитині самостійність і таким чином перехо-
дить на наступний рівень стосунків із нею. При ігноруван-
ні даного періоду відбуваються деструктивні зміни в 
особистості матері та поведінці дитини. Подальше дослі-
дження даного питання визначатиме вплив на сепарацію 
матері та дитини додаткових факторів. 
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РЕФЛЕКСІЯ ЯК КАТАЛІЗАТОР ОСОБИСТІСНО-

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА 
 
Особистісно-професійне зростання педагога – про-

цес безперервного розкриття особистісно-професійного 
потенціалу, що впливає на педагогічну діяльність і стано-
вить цілісну структурно-процесуальну характеристику 
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особистості. Особистісно-професійний потенціал під час 
зростання педагога проявляється у творчій самореалізації в 
професії, досягненнях успіху в педагогічній діяльності, 
потребі в особистісному саморозвитку, зміні в ціннісно-
смислових орієнтирах, мотивації. 

Особистісно зростаючий педагог має власний погляд 
і думку на всі події, вирізняється позитивним мисленням, 
відповідає за власний вибір, цінує кожну хвилину власного 
життя, насолоджується тим, що має, радіє перемогам ото-
чуючих, уміє програвати і пробачати. 

Вивчення складових особистісного та професійного 
зростання педагога виявляє пріоритети суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії учасників навчально-виховного процесу, критерії 
психічного здоров’я вчителя, що вказують на рівень задо-
волення потреб особистісного та професійного зростання. 
Повноцінно функціонуючий педагог проявляє емоційну 
стійкість, здатність радіти, опановує негативний вплив 
емоцій, зберігає оптимальне самопочуття, має високий 
рівень розвитку самосвідомості тощо. 

О. Сидоркін [3] вважає, що здатність «бути педаго-
гом» вказує на уміння особистості змінювати ситуацію 
задля удосконалення співрозмовників. Показниками про-
фесійної майстерності, як вважає Д. Познер, є: «досвід + 
рефлексія = розвиток» [4, c. 19]. Як зауважує А. Бізяєва, 
основою рефлексивного розуміння є «…таїнство педагогі-
чної майстерності» [1, с. 59]. Проявляючись у взаємодії з 
учнями під час проектування та конструювання навчальної 
діяльності, самооцінки та самоаналізу власних дій, себе, 
рефлексивні процеси, наповнюючись провідними ідеями 
особистості, згідно з думкою Ю. Кулюткіна, Г. Сухобської, 
«…буквально пронизують всю педагогічну діяльність 
учителя» [2, с. 73]. Без рефлексивного осмислення навіть 
найкращих напрацювань інших вчителів у власний досвід, 
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на нашу думку, не принесе очікуваного успіху, призведе до 
розчарувань. 

Рефлексивний педагог оцінює зміст підібраного ма-
теріалу до уроку з точки зору свого учня, а не тільки орієн-
тується на програмні вимоги, вгадуючи ставлення до ви-
кладеного матеріалу, помилки і невдачі у вивченні, 
труднощі його засвоєння. 

Рефлексивне навчання, згідно з думкою А.Бізяєвої 
[1], відображає філософію вчителя, виявляє активну, орієн-
товану на відкриття учнем знань для себе і крізь себе, 
сприяє розвиткові дослідницької діяльності вихованця. 
Рефлексія педагога дозволяє йому стати мудрішим, уника-
ти конфліктів з учнями або вирішувати їх з позицій їхніх 
потреб, проявляючи розуміння і підтримку. Крім того, 
великою рефлексивною здатністю учителя у взаємодії є 
уміння слухати і чути. Слухання як комунікативний і пі-
знавальний процес сприяє кращому розумінню партнера, 
досягненню мети спілкування, визначає ефективність 
зворотного зв’язку. 

Фактори ефективного зростання особистісно-
професійних властивостей педагогів залежать від особли-
востей рефлексії – усвідомленого та відповідального став-
лення до власних обов’язків. Рефлексія дозволяє виявити 
такі особливості педагога, як здатність до пізнання внут-
рішнього світу, аналізу власних вчинків, переживань і 
думок, здібностей, самопочуття, зовнішніх обставин. 
Складовими рефлексії, завдяки яким формується самооці-
нка, є самоспостереження, самоаналіз, ідентифікація. 

А. Бізяєва [1], аналізуючи американську концепцію 
педагогічної рефлексії, вказує на проблемний характер 
педагогічних ситуацій, дослідницький підхід до вирішення 
педагогічних завдань, онтологічний статус всієї сукупності 
явищ в освіті. Проблемність виявляє нестереотипний, 
креативний підхід педагога до ситуацій у навчально-
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виховному процесі. Дослідницький підхід передбачає 
наявність практичного мислення, умінь і навиків під час 
вирішення педагогічних ситуацій. Завдяки онтологічності 
виявляється здатність рефлексивного педагога оцінювати 
власну діяльність як зі сторони тотожності процесу на-
вчання психологічним особливостям учнів, так і відповід-
ності його змісту потребам суспільства. 

Педагогічна рефлексія вказує на можливості самови-
ховання особистості, її творчого самовираження, усвідом-
леного особистісно-професійного зростання та проявляєть-
ся на практичному, каузальному та критичному рівнях. 

Практичний рівень педагогічної рефлексії передбачає 
ефективне використання вчителем отриманих знань задля 
досягнення мети, аналіз продуктивності практичних дій. 
На каузальному рівні відбувається усвідомлення причин-
но-наслідкових зв’язків педагогічних ситуацій. Критичний 
рівень педагогічної рефлексії виявляється у самоаналізі 
морально-етичних критеріїв. 

Вважаємо, що під час особистісно-професійного зро-
стання педагог розвиває науково-професійне уявлення 
щодо всіх аспектів власної діяльності, збагачує практичний 
досвід, використовуючи надбання колег, адаптує програму 
та методи навчання, згідно з індивідуальними можливос-
тями вихованців, організовує їх до самонавчання, створює 
позитивний психологічний клімат, аналізує педагогічну 
ситуацію, проявляє професійну готовність до виконання 
обов’язків за будь-яких обставин, передбачає наслідки 
власної професійної діяльності, вдумливо її досліджуючи. 

Визначення рефлексивних одиниць дозволяє виявити 
особливості особистісно-професійного зростання з точки 
зору психологічних, педагогічних та соціальних аспектів. 

Психологічні рефлексивні одиниці поділяються на 
внутрішньо-особистісні та міжособистісні. Внутрішньо-
особистісні рефлексивні одиниці виявляються у самоорга-
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нізації, самодисципліні, самоствердженні, само презента-
ції, самоактуалізації. 

Міжособистісні рефлексивні психологічні одиниці 
проявляються у обміні досвідом, наставництві, участі 
вчителів у методичних об’єднаннях. 

Педагогічні рефлексивні одиниці реалізуються через 
самоосвіту педагогів, самомоніторинг, курси підвищення 
кваліфікації та у компетентності, яка спостерігається під час 
проходження атестації, у виступах на педрадах, психолого-
педагогічних консиліумах, методичних семінарах тощо. 

Соціальні рефлексивні одиниці проявляються як на 
персональному рівні через самокритику, постановку цілей, 
прогнозування наслідків діяльності, самоаналіз, етичну 
поведінку, так і груповому через емпатійне розуміння, 
комунікативні й організаторські здібності, оцінку інших 
людей. 

Гуманізація школи виявляє прийняття учня, безумов-
но позитивне ставлення до нього, сприяє самонавчанню, 
самоприйняттю, самоактуалізації педагога. 
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ВПЛИВ БАТЬКІВ НА ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 
 
Напевно ніхто не буде заперечувати, що вплив ба-

тьків на формування свідомості та підсвідомості дитини є 
вирішальним. Дитина починає відчувати, пам’ятати, усві-
домлювати ще в утробі матері і вже тоді починається фор-
муватися її особистість. Нашу особистість формують події, 
які походять у нашому житті і в дорослому віці, але важ-
ливо усвідомлювати, що події, які проходять на найбільш 
ранніх стадіях розвитку дитини впливають на особистість 
особливим чином. 

Зі шкільної програми нам відомо, що всією нашою 
біологією управляють програми, закладені в генах котрі 
успадковуються від батьків. Але виявляється, що самі гени 
управляються сигналами, які надходять у клітини ззовні. І 
цими сигналами можуть бути, в тому числі, наші думки – 
як позитивні, так і негативні. Отже, людина може змінюва-
ти своє тіло, контролюючи своє мислення. 

Американський генетик Брюс Ліптон протягом ба-
гатьох років займаючись дослідженнями в області генної 
інженерії прийшов до висновку, що спрямований психіч-
ний вплив здатний впливати на генетичний код людини. 
Отже, ми здатні керувати нашою біологічною природою; 
ми можемо за допомогою думки, віри і прагнень впливати 
на наші гени, змінювати своє тіло, зцілюватися від смерте-
льних хвороб і навіть позбавлятися від спадкових захво-
рювань, даючи на це психічні установки організму. Нашим 
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тілом і свідомістю і, отже, нашим життям керують зовсім 
не контрольовані генами гормони і нейротрансмітгери, а 
те, у що ми віримо [1]. 

На перший погляд всі наші проблеми зі здоров’ям 
(фізичним і психічним) можна вирішити за допомогою 
позитивного мислення. Але проблема полягає в тому, що 
психічні установки проникаючи в область свідомості, яка 
контролює біля 5% нашої психічної діяльності, блокують-
ся підсвідомістю, яка відповідає за решту 95%. Ліптон 
стверджує, що саме на такий лад наша підсвідомість почи-
нає налаштовуватися в період раннього дитинства, з наро-
дження до шести років, коли самі незначні події навмисно 
або випадково сказані дорослими слова, покарання, травми 
формують «досвід підсвідомості» і в підсумку – особис-
тість людини. Причому сама природа нашої психіки влаш-
тована так, що все погане, що відбувається з нами, відкла-
дається в підсвідомість куди легше, ніж пам’ять про 
приємні і радісні події [1]. 

В результаті «досвід підсвідомості» у переважної бі-
льшості людей на 70% складається з «негативу» і лише на 
30% – з «позитиву». Таким чином, щоб дійсно досягти 
самозцілення необхідно, щонайменше, змінити це співвід-
ношення на прямо протилежне. Тільки таким чином можна 
зламати бар’єр, встановлений підсвідомістю на шляху 
вторгнення сили нашої віри в клітинні процеси і генетич-
ний код. 

Тоді, коли мова йде про подібні рефлекторні реакції, 
підсвідомість виявляється в багато разів сильніше свідомо-
сті. Ви можете скільки завгодно говорити собі, що гідні 
любові і щастя, але якщо вам в дитинстві вселили, що ви 
огидна нікчемність, ця закорінена у вас в підсвідомості 
установка може звести нанівець всі ваші спроби змінити 
своє життя на краще [1]. 
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Коли вчені, завдяки новим технологіям, які 
з’явилися в шістдесятих-сімдесятих роках минулого сто-
ліття, отримали можливість вивчати дитину, не порушую-
чи природного ходу її життя в природному оточенні, їх 
відкриття створили абсолютно нову картину внутрішньо-
утробного життя дитини:  

- ще до народження дитина мислить, реагує на інфор-
мацію, що надходить до неї, а починаючи з шостого місяця 
вагітності (можливо, навіть раніше) веде активне емоційне 
життя; 

- плід бачить, чує, відчуває смак, набуває досвід і на-
віть навчається in utero (що означає в утробі, до народжен-
ня). Що найважливіше – він відчуває, хоча почуття його не 
настільки складні, як у дорослої людини; 

- отже те, що дитина відчуває і сприймає, починає фор-
мувати її ставлення до себе і її очікування. Те, як вона 
згодом буде сприймати саму себе – щасливою або нещас-
ною, агресивною або слабовольною, захищеною або стур-
бованою – частково залежить від ставлення, яке вона від-
чуває до себе, перебуваючи в утробі матері; 

- основне джерело цих формуючих особистість – відно-
сини – мати- дитина. Це не означає, що кожне швидкоплинне 
засмучення, сумнів, занепокоєння жінка передає своїй дити-
ні. Значення мають лише постійні моделі емоційного стану. 
Хронічне занепокоєння, суперечливе ставлення до майбут-
нього материнства можуть залишити глибокий слід на осо-
бистості дитини ще до народження. У свою чергу позитивні 
емоції, гарний настрій і радісне очікування народження 
малюка можуть мати значний вплив на розвиток здорової 
емоційної сфери особистості дитини [4]. 

Нові дослідження все більше і більше уваги приділя-
ють почуттям батька. Останні дані свідчать про те, що став-
лення чоловіка до дружини і майбутньої дитини, його по-
чуття до них – один з найважливіших факторів, що 
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визначають нормальний перебіг вагітності. Абсолютно 
очевидно, що ці результати дуже важливі для практичного 
життя, зокрема для формування правильної поведінки бать-
ків. Нові знання повертають батькові дитини ту роль , яка 
належить йому по праву . Спілкування з люблячим і тонко 
чуйним чоловіком є для вагітної жінки постійною емоцій-
ною підтримкою. І якщо ми зруйнували цю тонку систему, 
виключивши з неї чоловіка, відкриття останніх років, а 
вірніше сказати, те, що заново було відкрито, а саме – на-
скільки важливо для вагітної жінки і її дитини відчуття 
емоційної підтримки і захищеності – нарешті повертають 
чоловікові його дійсну роль в процесі вагітності [4]. 

Сприйняті в дитинстві моделі поведінки відобража-
ються в підсвідомості у вигляді поведінкових програм. 
Записані в підсвідомості ці програми керують нами впро-
довж усього життя, якщо тільки ми не знаходимо спосіб їх 
змінити. Якщо ви схильні недооцінювати ефективність 
такого програмування пригадайте, як ваша власна дитина 
вперше вимовила почуте від вас «не хороше» слово. Упев-
нений, ви звернули увагу на те, як точно вона відтворила 
відтінки вашої вимови і інтонацію. Більш того, вона, швид-
ше за все, вжила це слово в правильному контексті. А тепер 
подумайте, що вийде, якщо дитина раз у раз буде чути від 
вас: «Ти слюнтяй і слабак» або «Ти ніколи нічого не 
доб’єшся в житті». Багато батьків просто не розуміють, що 
такі слова досягають підсвідомої пам’яті дитини як непо-
рушний «факт», як біти і байти на жорсткому диску насті-
льного комп’ютера. Діти ще не здатні критично оцінювати 
необдумані батьківські слова і сприймають їх як справжню 
характеристику свого «я». Будучи записаною в підсвідо-
мість, така характеристика стає програмою, яка визначає їх 
поведінку і обмежує подальшу життєву самореалізацію. 

Можна тільки уявити собі, що буде коли батьки і 
вчителі будують свої взаємини з іншими людьми виключ-
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но на принципах людинолюбства і взаємної користі і по-
дають дитині тільки хороші приклади для наслідування. 
Той, чия підсвідомість буде запрограмована такими пове-
дінковими моделями, стане процвітати в житті, навіть не 
замислюючись про це. 

Навіть тоді коли більша частина пам’яті нашої під-
свідомості заповнена негативними установками впадати у 
відчай не потрібно. Нашому мозку властива така унікальна 
функція, як нейропластичність – здатність до структурної 
перебудови самого себе у відповідь на широкий спектр 
позитивних і негативних подій. У наш час досягнення 
нейробіології спричинили революцію в наших уявленнях 
про мозок. Замість того, щоб розглядати його як орган, 
який помалу досягає зрілості в перші два десятиліття жит-
тя, а потім втрачає свої можливості по мірі старіння, вчені 
сприймають людський мозок, як тіло активності, яке по-
стійно змінюється. З точки зору нейробіології – це вража-
юче явище, так як воно спростовує традиційне уявлення, 
згідно якого не можна довільно впливати на ділянки мозку, 
які не мають відношення до свідомості. Тільки людські 
істоти здатні силою думки привести себе до відчаю або до 
стану радості, не відчуваючи ніякого впливу ззовні 
[2, с. 33, 118]. Отже, установки, які запрограмовані у нашій 
підсвідомості можливо змінювати. Але наскільки кращим 
став би світ, якби людину виховували так, щоб її підсвідо-
мість не потребувала ніякого перепрограмування. 

Світ швидко змінюється. Ми живемо в період, який 
Стівен Р. Кові, фахівець з питань лідерства і сімейних 
стосунків, назвав добою висококваліфікованого працівни-
ка, але керуємо своїми організаціями (сім’ями) за старою 
моделлю промислової доби. Спосіб мислення людей, які 
жили у період промислової доби, і який переважає у суспі-
льстві і сьогодні, у добу висококваліфікованого працівника 
і нової реальності, просто не буде працювати. На жаль, 
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такий спосіб мислення проник і в наші домівки, і ми нама-
гаємося  використовувати саме його коли спілкуємося з 
дружиною або намагаємося впливати на поведінку своїх 
дітей, виховувати їх та привчати до дисципліни [3, с. 18]. 

Отже, якщо ми хочемо, щоб світ змінювався на 
краще, щасливих і радісних людей ставало дедалі більше, 
ми повинні працювати над собою, над своїм мисленням, 
змінюватися самим, та змінювати свої негативні звички, 
щоб подавати дітям якомога більше позитивних установок, 
як тих, що передаємо свідомо, так і несвідомо. Щоб усе це 
відбувалося потрібно в навчальні заклади, починаючи з 
середніх, впроваджувати програми, які давали б змогу 
молодому поколінню вчитися правильно будувати стосун-
ки в сім’ї, як між подружжям, так і зі своїми дітьми в но-
вих реаліях життя суспільства. Здобувши такі знання та 
навики, матері й батьки будуть мати прекрасну можливість 
допомогти формуванню особистості дитини ще до того, як 
вона народиться та в перші роки її життя. Вони зможуть 
допомогти їй стати щасливою людиною, відчувати почуття 
гармонії зі світом не тільки in utero, не тільки в перші роки 
після народження, але і протягом усього життя. 
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ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В КРИТИЧЕСКИХ 
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
В течение жизни почти каждому человеку приходит-

ся оказаться в критической ситуации, столкнуться с разной 
степени трудными обстоятельствами. Список таких ситуа-
ций довольно обширен: к ним относятся ситуации потери 
близкого человека (смерть, развод), предательства (измена, 
обман), травмы и болезни, серьезные конфликты в деловых 
и личных отношениях, безработица, одиночество, а также 
субъективно тяжелые ситуации жизненных выборов, поиска 
и решения о дальнейшем направлении жизненного пути. 

Теоретический анализ проблемы кризисных ситуа-
ций позволил нам утверждать, что критической становится 
ситуация, депривирующая субъектность человека, его 
потребностные основания оставаться субъектом собствен-
ной жизни [1, 2]. 

Такие критические ситуации имеют некоторые схо-
дные характеристики: чаще всего они неожиданны, непо-
нятны и не охватывают имеющиеся способы активности 
личности, разрушают прежние представления о закономе-
рностях жизни, о себе и своем взаимодействии с миром. 
Обстоятельства «не считаются» с планами человека, жизнь 
может отнестись к человеку как к предмету, отбирая у него 
не только возможность детерминировать происходящее, но 
также и базовые состояния безопасности, спокойствия и 
благополучия. Субъект оказывается предметом в руках 
судьбы, обнаруживая свою незначимость, зависимость от 
обстоятельств, некомпетентность и беспомощность.  
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С такой перспективы совладание с кризисом – это не 
только те или иные способы взаимодействия с ситуацией 
(адаптивные или дезадаптивные), это, прежде всего, внут-
ренняя борьба за возможность свободного волеизъявления, 
за автономию и независимость, за самостоятельность и 
успешность в осуществляемой активности, за контроль над 
своей жизнью и возможность влиять на нее, т.е. за восста-
новление депривированной субъектности.  

Что характеризует положение человека в кризисе? 
Зачастую он оказывается в зависимом положении от  об-
стоятельств, других людей; он не знает, что он способен 
изменить, а что надо принять в сложившихся условиях; не 
понимает, какова его роль в происходящем, по силам ли 
ему преодолеть свое несчастье и вернуть утраченное бла-
гополучие. 

В ходе нашего исследования мы выделили некоторые 
процессы восстановления субъектности в ее разных аспек-
тах, в частности, таких как автономия и независимость; 
ответственность; успешность и эффективность. 

Так, сильным фактором автономии, свободы и чувства 
внутренней силы является возможность самостоятельного 
выбора. Анализ стратегий совладания респондентов позво-
лил нам выделить действия, восстанавливающие автономию 
и независимость, и наоборот, усугубляющие зависимость.  

Восстанавливающие: 1) совершение действий с наде-
ждой на изменения, но без ожидания ответных изменений 
со стороны обидчика; 2) дифференцированная оценка соу-
частников, хорошее и плохое в обидчике должно быть на-
звано своими именами; 3) в условиях тотальной зависимос-
ти от обстоятельств, все равно остается «кусочек» свободы, 
сфера Я самого субъекта, следовательно, это решения, при-
нятые на свой счет, проявление самодетерминации. 

Усугубляющие: 1) действия с ожиданием ответных из-
менений со стороны обидчика; 2) подстройка под требования 
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обидчика, зависимость от его реакций, заискивание; 3) не-
адекватное положительное отношение к обидчику вопреки 
его негативным поступкам, оправдание обидчика поступка-
ми из другой сферы жизни; 4) сильные  негативные эмоции, 
привязывающие к постоянному переживанию кризиса (пе-
реживания обиды, возмущения, презрения, страха). 

Процессы разделения ответственности: адекватно 
разделенная и неадекватно разделенная. 

Адекватно разделенная: за разрешение ситуации суб-
ъект берет ответственность на себя, за создание ситуации 
возлагает ответственность на ее создавших (в т.ч. и на 
себя, если это соответствует реальности). 

Неадекватно разделенная: 1) снятие ответственности 
с себя: за разрешение ситуации субъект возлагает ответст-
венность на других, когда это не однозначно, обвиняет 
других и ждет от них разрешения; 2) гиперответствен-
ность: рассматривает себя как главный источник возник-
новения ситуации, что не однозначно, испытывает патоло-
гическую вину.  

Значимым фактором, поддерживающим успешность 
субъекта и чувство собственной эффективности, оказыва-
ется итог разрешения ситуации. Результат освещает смыс-
лом все приложенные до этого усилия. 

1) Наиболее благоприятным оказывается такой вари-
ант развития событий, когда субъект совершал самостояте-
льные действия по совладанию с проблемой и обстоятельс-
тва «пошли ему навстречу», т.е. ситуация увенчались 
успехом, при этом дополнительное значение имеет внешняя 
выраженность этого успеха, наличие видимых изменений.  

2) Менее благоприятным для восстановления суб-
ъектности в области поддержания  собственной эффектив-
ности оказывается вариант разрешения ситуации новым 
положительным обстоятельством без участия респондента. 
В таком случае человек не имеет доказательств собствен-
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ного влияния на результат и оснований для переживания 
внутренней силы. 

3) Подобный эффект имеет вариант неопределенно-
го исхода ситуации или постепенного угасания кризисных 
переживаний «самих по себе», когда у субъекта не появля-
ется опыт овладения проблемой и уверенность в собствен-
ных силах. 

4) Неблагоприятный вариант, усугубляющий поте-
рю субъектности, заключается в безрезультатности актив-
но предпринимаемых попыток совладать с проблемой, 
вариант впустую потраченных усилий, что само по себе 
становится кризисогенным фактором (С. Хобфолл). 

Процессы восстановления субъектности в кризисе 
приводят к благоприятному итогу совладания с кризисом, 
который выражается в восстановлении дифференцирован-
ных образа мира и образа своего Я, в понимании, что в 
мире случаются как плохие, так и хорошие вещи, что люди 
бывают разные, кому-то не стоит доверять, но есть до-
стойные, что сам субъект – «хороший человек», смог мно-
гое сделать, во многом стал разбираться, что его плохая 
история – это часть истории его жизни, она принадлежит 
ему, но остается в прошлом.  
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