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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ 
 

 

УДК 338.24 

Герасименко Н.П., ст. викладач 

кафедри економіки, обліку та фінансів, 

Рівненський  інститут  Університету 

«Україна» 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ 

 

Важливим чинником піднесення ефективності інформаційного 

забезпечення управління є якість інформації, що надається управлінцям. 

Значні обсяги інформації, що циркулює в локальних та глобальних 

комп’ютерних мережах та може бути представлена споживачам, зумовлюють 

об’єктивні труднощі її усвідомлення та подальшого використання в процесі 

управління. В такому разі інформація не буде корисною і спричинить 

інформаційне перевантаження. 

Впровадження в сферу управлінської діяльності інформаційних 

технологій значно збільшить оперативність та ефективність інформаційного 

забезпечення управлінської діяльності й посилить аналітичну складову 

процесу прийняття управлінських рішень. Інформаційні технології можна 

розглядати як сукупність сучасних засобів оргтехніки, які в поєднанні з 

людськими навичками дозволяють формувати, контролювати, направляти 

інформаційні ресурси, що дає змогу керівнику краще розуміти і 

орієнтуватися в оточуючих процесах. У спрощеному розумінні інформаційні 

технології являють собою поєднання прикладних розробок, якими керується 

людина в процесі аналізу окремих подій та явищ. В даному випадку 

прикладними розробками виступають ІС, як сукупність ланок накопичення, 

каналів пересування, технічних засобів збирання, обробки та зберігання 

інформації. 
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На основі отриманого в результаті роботи з ІС матеріалу 

організовується забезпечення всього керівного складу і фахівців даними про 

процеси та явища, що відбуваються або існують на об’єкті управління та 

відомостями про зовнішнє середовище. Крім того, система об’єктивного 

інформаційного забезпечення управління, заснована на використанні 

новітніх технологій дозволяє не лише своєчасно і повно інформувати 

керівників, а й надає їм можливості одержувати відповідні консультації в 

процесі прийняття управлінських рішень. 

Саме тому високоефективне інформаційне забезпечення керівництва 

сучасної установи досягається шляхом створення управлінських ІС, що 

охоплюють всі рівні управління. 

Серед опрацьованих джерел слід виділити науково-практичні журнали 

Вісник Книжкової палати, Бібліотечний Вісник, журнал НТІ,  в яких 

містяться статті С.Штаркова та Ю. Марчука, що досліджували проблеми 

інформатизації та інформаційного забезпечення управлінської діяльності. 

Сутність інформаційного забезпечення діяльності органів управління 

докладно висвітлено у роботі С. Дубової, яка опублікована у Віснику 

Книжкової палати. В наукових працях В. Ясулайтіса, досліджено роль 

інформаційних технологій в розвитку країни. Загальні питання 

інформаційного забезпечення управлінських рішень висвітлено в роботах 

Т.В. Закупня та Т. Симоненка. Створення та впровадження нових 

інформаційних систем та технологій розкрито у статтях Н.В. Ходаковської. 

Сучасна наука викликає об’єктивний інтерес до досліджень, пов’язаних 

з інформатизацією суспільства. Явища реального світу і процеси, що 

відбуваються у суспільному виробництві, об'єктивно відображаються за 

допомогою інформації, потоки якої реально існують поряд з потоками 

робочої сили, матеріалів і знарядь праці. Подібно речовині і енергії, 

інформацію можна створити, обробляти, зберігати, передавати, 

використовувати [3]. 
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Оскільки поняття «інформація» визнається одним з найважливіших 

понять в теорії інформаційної діяльності, в науках про управління, при 

проектуванні й експлуатації технічних та інших систем, дослідники не 

можуть сьогодні підібрати для нього однозначного трактування. Існуючі 

визначення відображають спочатку філософську суть інформації, а потім 

самі її властивості.  

Ось частина з них:  

- інформація – відомості призначені для передачі в процесі 

комунікації; зміст повідомлення; абстрактне поняття, що свідчить про 

застосування інформаційного підходу для аналізу того чи іншого явища 

дійсності. 

- Згідно Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року, 

інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про події та 

явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому 

природному середовищі. Інформація переважно носить порівняльний 

характер. Вона складається тільки з нових відомостей, які оцінюються 

користувачем як корисні знання. 

- інформація – це повідомлення про які-небудь події, чиюсь 

діяльність тощо; відомості, що є об’єктом зберігання, накопичення, 

переробки і передавання. 

- інформація - це відомості, що передаються в суспільстві в процесі 

комунікації між людьми; знання, що розглядаються в аспекті комунікації. 

В теорії управління, інформацію визначають  як: 

- дані, відібрані для конкретних людей, проблем, цілей і ситуацій. 

- повідомлення, яке дає змогу усунути невизначеність знань 

користувача про стан об’єкта та розвиток подій [8]. 

З всього вищесказаного, можна визначити, що інформацією є будь-які 

відомості, котрі дають уявлення про ту чи іншу сторону матеріального світу 

та процесів, що виникають в ньому. В сучасних умовах автоматизації 

інформаційних процесів, під інформацією розуміють корисну в певний час 
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для її споживачів частину тих чи інших відомостей, а всю її  сукупність, 

зафіксовану на різних носіях, називають даними. 

Серед різних видів інформації значне місце посідає управлінська 

інформація. Під управлінською інформацією слід розуміти сукупність різних 

відомостей, що виникають при підготовці виробництва, у процесі виробничо-

господарської діяльності, які можна фіксувати, передавати, перетворювати, 

зберігати й використовувати для здійснення функцій процесу управління. Це 

інформація з якою постійно взаємодіють всі учасники управлінських 

процесів. Управлінська інформація циркулює у різноманітних управлінських 

структурах і проходить через свідомість працівників держструктур. 

Інформація являє собою пов’язуючу основу процесу управління, 

оскільки саме вона містить відомості, необхідні для оцінки ситуації та 

прийняття управлінського рішення. В найширшому розумінні управління – 

це елементарна функція організованих систем різної природи (біологічних, 

соціальних, технічних), яка забезпечує збереження їх певної структури, 

підтримку режиму діяльності, реалізацію програми, мети діяльності.  

Інформацію, що використовується в управлінні, класифікують за 

різними ознаками: 

- за формою відображення — візуальна (графіки, таблиці, і т.д.), 

аудіоінформація (сприймається на слух завдяки звукозапису), аудіовізуальна 

(поєднує інформацію у формі зображення і звуку); 

- за формою подання — цифрова, буквена і кодована; 

- за порядком виникнення — первинна і вторинна; 

- за характером носіїв інформації — документована і 

недокументована; 

- за призначенням — директивна (розпорядча), звітна і довідково-

нормативна; 

- за напрямом руху — вхідна і вихідна; 

- за стабільністю — умовно-перемінна та умовно-постійна; 

- за способом відображення — текстова (алфавітна, алфавітно-
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цифрова) і графічна (креслення, діаграми, схеми, графіки); 

- за способом обробки — що піддається і що не піддається 

механізованій обробці. 

Залежно від функції, яку виконує інформація в управлінському циклі, 

вона буває розпорядчою, зворотного зв'язку, запам'ятовуючою та ін. [9] 

У процесі управління постійно відбувається обмін інформацією. 

Причому напрямок переміщення інформації може бути вертикальним (від 

керівника до підлеглих або від підлеглих до керівника), так і горизонтальним 

(між начальниками підрозділів, підлеглими одного рівня). Як  джерело 

інформації може бути вплив зовнішнього середовища, розмір прибутку 

фірми в минулому кварталі або вказівка керівника. На ефективність 

прийнятих рішень по управлінню впливає безліч показників: 

- якість, вірогідність й оперативність одержання інформації; 

- знання, досвід, особисті якості керівника; 

- кваліфікаційний склад підлеглих; 

- зовнішнє середовище. 

Через органи управління проходить величезна за обсягом, розмаїттям і 

динамікою інформація. Одна її частина носить безпосередньо управлінський 

характер  і зв’язана з формуванням і реалізацією управлінських рішень, інша 

- виражає взаємозв’язок держави з суспільством, його численними проявами, 

з потребами й інтересами громадян. Обидві частини реально злиті в єдиний 

інформаційний масив, доповнюють один одного. 

Процес передачі інформації проходить через безліч посередників, а це 

значить, що під час передачі інформації відбувається її затримка  й 

перекручування. Крім того, інформація може перетворюватись залежно від  

того до кого вона адресована. Так, наприклад, при передачі інформації від 

підлеглих до керівника відбувається її узагальнення, а при передачі від 

керівника до підлеглих - вона конкретизується. Головне в цьому процесі 

максимальна швидкість передачі інформації при мінімальних припустимих 
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перекручуваннях. Від цього в першу чергу залежить правильність прийнятих 

рішень й як наслідок ефективність і продуктивність роботи. 

Особливістю управління в нинішніх умовах є необхідність 

комплексного застосування  сучасних форм і методів інформаційного 

забезпечення. Передусім це застосування новітніх інформаційних технологій 

для підтримки прийняття рішень з метою забезпечення ефективного 

функціонування керованої соціальної системи [5]. 

В центрі уваги управлінської діяльності знаходяться інформаційні 

проблеми надання необхідної в процесі управління інформації, її переробка, 

створення умов для її оцінки та використання, тобто управлінська діяльність 

орієнтована не стільки на використання сучасних засобів обчислювальної 

техніки й телекомунікації, скільки на процеси інформаційного 

забезпечення [3]. 

У науковій літературі доволі повне визначення інформаційного 

забезпечення управління полягає в тому, що це поняття відображає комплекс 

взаємопов'язаних методів, заходів і засобів (науково-методичного, соціально-

політичного, техніко-економічного й організаційно-правового характеру), які 

реалізують створення й функціонування технології процесу збирання, 

передачі, переробки, зберігання та видачі, а також використання інформації з 

метою здійснення ефективної діяльності  процесу управління. 

Поняття «інформаційне забезпечення» більше відповідає розумінню 

забезпечення, як створення підтримки відповідних організаційно-

функціональних характеристик системи управління. Таким чином, існують 

об’єктивні причини для виділення двох значень поняття інформаційне 

забезпечення: як забезпечення системи управління сукупністю інформації; як 

діяльність, що пов'язана із засобами збирання, реєстрації, передачі, 

зберігання, опрацювання та представлення інформації. Обидва значення 

поняття інформаційного забезпечення нерозривні [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що інформаційне забезпечення 

системи управління — це поєднання всієї використовуваної у ній інформації, 
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специфічних засобів і методів її обробки, а також діяльності фахівців з її 

ефективного удосконалення та використання. Інформаційне забезпечення 

охоплює систему руху й перетворення інформації, включаючи 

класифікаційні переліки всіх даних, методи їх кодування, зберігання та 

передачі. Розробка інформаційного забезпечення спрямована на 

використання технічних засобів управління для постачання необхідної 

інформації відповідним органам управління з метою організації, по-перше, 

безперервного процесу збирання, опрацювання, зберігання й пошуку 

інформації, а також передачі її на різні рівні управління; по-друге, високої 

надійності та вірогідності інформації відповідно до встановлених вимог щодо 

збирання й опрацювання на кожному рівні управління. 
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ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРИ ВИБОРІ МЕТОДУ 

НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ 

 

Вибір оптимального методу амортизації для конкретного об'єкта – 

процес досить трудомісткий, оскільки тривалість експлуатації необоротних 

матеріальних активів значно ускладнює встановлення ступеня впливу на їх 

знос різних факторів протягом усього періоду експлуатації. Всупереч цю 

обставину, підприємство має прагнути обрати такий метод амортизації, який 

найбільшою мірою дозволить забезпечити управління економікою 

підприємства. 

Відповідно до принципу нарахування і відповідності доходів та витрат 

при визначенні фінансового результату звітного періоду необхідно 

дотримуватися порівнянності доходів з 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 

дохід, водночас економічну вигоду від їх утримання підприємство має. Саме 

тому у П(С)БО 7 «Основні засоби» визначено, що ―спосіб амортизації 

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 призначення – систематичний розподіл вартості 

активу між періодами протягом повного або неповного строку його 

корисного використання. Вартість об’єкта можна розподілити по-різному. 

Від способу розподілу залежить сума амортизаційних нарахувань, що 

безпосередньо впливає на фінансовий і податковий результат господарської 

діяльності підприємства за конкретний період. 
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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) бухгалтерського 

обліку не повинні суперечити міжнародним стандартам. Проте в МСБО 16 

«Основні засоби» названо лише три методи (прямолінійний метод, метод 

зменшення залишку та метод сум одиниць продукції). Також для опису 

методів амортизації використано тлумачення, відмінне від тлумачення 

національного стандарту [1]. Однак, методи амортизації в національному 

стандарті визначено й 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 ліквідаційної вартості; темпи інфляції та науково-технічного 

прогресу. Кожен метод має переваги та недоліки, які необхідно враховувати 

при формуванні облікової політики на підприємстві. 

Переваги та недоліки значною мірою умовні, і за певних обставин 

переваги можуть виявитися недоліками, а недоліки — перевагами. 

Функцію розпорядженням необоротними матеріальними 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 амортизації: 

- встановити яких результатів прагне досягти підприємство; 
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- 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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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Ефективне управління підприємством здійснюється в межах 

фінансового механізму. Традиційно в структуру фінансового механізму 

включають п’ять взаємопов’язаних елементів: фінансові методи, фінансові 

важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення.  

Для ефективного функціонування системи управління  підприємства, 

на нашу думку, потрібно враховувати наступні принципи:  

- законність управлінських дій;  

- доцільність прийняття рішень по управлінню  підприємства;  

- ефективність прийнятих управлінських рішень;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text
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- врахування суб’єктами управління кон’юнктури ринку та ризику;  

- максимізація рентабельності.  

Окрім того, істотний влив на систему управління   здійснюють форми 

власності господарюючих суб’єктів: існують відмінності функціонування 

системи управління підприємств державної та недержавної форм власності. 

Перш за все, вони проявляються у відмінностях організаційних і 

управлінських структур, джерел формування і витрачання ресурсів. Вагомим 

джерелом управління підприємств є державне регулювання фінансування, 

яке забезпечує їх певний, не завжди достатній рівень, тоді як підприємства 

недержавних форм власності забезпечують власні потреби в ресурсах 

переважно самостійно. 

Отже, важливо зауважити, що оптимальне розміщення  ресурсів 

підприємства – це складний і комплексний процес, суть якого полягає в 

пошуку і реалізації на практиці найбільш ефективних рішень по 

формуванню, розподілу і використанню фінансових ресурсів при виборі 

найкращих форм їх організації з урахуванням умов і особливостей 

здійснення його господарської діяльності. Адже підприємство повинно 

більше заробляти, отримувати прибутки і раціонально розпоряджатися 

результатами діяльності. Однак два зазначених шляхи – «заробляти» й 

«розпоряджатися заробленим» - не рівнозначні. Тому необхідно пам'ятати, 

що базою стійкого фінансового становища організації протягом  тривалого 

часу є одержуваний прибуток. При формуванні та оптимізації розміщення 

фінансових ресурсів необхідно прагнути, насамперед, до своєчасного 

забезпечення фінансування за своїми зобов’язаннями, фінансової 

стабільності, соціального розвитку, а це досягається завдяки процесу 

планування показників діяльності підприємства, сутність якого розглянемо в 

наступному питанні. 
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СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Зважаючи на те, що господарська діяльність підприємства починається 

з прийняття управлінського рішення стосовно формування, розподілу та 

ефективності використання фінансових ресурсів, то виникає питання 

управління роботою підприємства, а саме:  

1) формування достатнього обсягу фінансових ресурсів підприємства 

відповідно до потреб його майбутньої діяльності;  

2) оптимізація розподілу фінансових ресурсів за видами господарської 

діяльності та напрямками використання;  

3) забезпечення високого рівня фінансової стабільності; 

4) підтримка постійної платоспроможності;  

5) максимізація чистого прибутку;  

6) забезпечення мінімізації витрат фінансових ресурсів у процесі їх 

господарського використання.  

Таким чином, фінансові ресурси мають створити передумови для 

стабільного процесу виробництва та його постійного зростання, що визначає 

конкурентоспроможність підприємства на ринку.  

Початкові джерела фінансових ресурсів підприємства будь-якої 

організаційної форми господарювання представляють собою кошти 

засновників. Ці кошти акумулюють у статутному фонді і використовують на 

придбання основних та оборотних засобів. Вони забезпечують можливість 

здійснення виробництва продукції, інвестування, формування оборотних 

коштів, створення фондів економічного стимулювання, виконання 
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зобов’язань перед бюджетом, фінансово-кредитною системою, 

постачальниками та працівниками, здійснення міжгосподарських 

розрахунків. Їх рух опосередковує рух матеріальних та людських ресурсів, 

необхідних складових організації виробничого процесу. 

Формування фінансових ресурсів може відбуватися за рахунок власних 

фінансових ресурсів, які в свою чергу поділяються на внутрішні та зовнішні 

джерела формування фінансових ресурсів підприємства, а також зовнішніх 

джерел формування фінансових ресурсів.  

Власними фінансовими ресурсами, які формуються і з внутрішніх 

джерел є:  

 прибуток отриманий від основної, операційної, інвестиційної,  

фінансової діяльності та від надзвичайних подій;   

 амортизаційні відрахування,  

 виручка від реалізації майна, що вибуло;  

 інші внутрішні надходження, стійкі пасиви, цільові внески, 

мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництво.  

Власними фінансовими ресурсами, які формуються із зовнішніх 

джерел є: внески засновників у статутний капітал, дивіденди, відсотки цінних 

паперів інших емітентів, пайові внески, страхові відшкодування, кошти від 

реалізації заставного майна, бюджетні субсидії, цільові надходження, 

надходження коштів від реалізації акцій облігацій та інших цінних паперів, 

кредитні інвестиції, та інші надходження. 

Власні кошти, це кошти підприємств, які постійно знаходяться в 

обороті та які формуються за рахунок власного капіталу, тобто тієї частини 

активів підприємства, яка залишається після виконання його зобов’язань. 

Залучені кошти – це ті, які не належать підприємству, але в наслідок 

діючої системи розрахунків постійно знаходяться в його обігу. Формуються 

вони за рахунок усіх видів кредиторської заборгованості підприємства. 

Позичені кошти – це ті кошти, що отримує підприємство на визначений 

термін, за плату й на умовах повернення. Формуються вони в основному за 
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рахунок коротко- і довгострокових кредитів банків. Всі види перерахованих 

джерел беруть участь як у формуванні активів підприємства, так і в 

здійсненні його виробничо-господарської діяльності з метою отримання 

прибутку.  

Вони можуть використовуватися для придбання сировини, матеріалів 

та напівфабрикатів у постачальників; придбання основних засобів; 

придбання нематеріальних активів; придбання довготермінових фінансових 

інструментів інвестиційного портфелю підприємства; виплати заробітної 

плати працівникам підприємства; виплати дивідендів власникам 

підприємства; здійснення інших виплат грошових засобів в процесі 

господарської  діяльності; сплати податкових платежів, зборів до бюджету та 

позабюджетних фондів; погашення основного боргу за довготерміновими 

кредитами і позиками; погашення основного боргу за короткотерміновими 

кредитами і позиками; забезпечення приросту незавершеного капітального 

будівництва; викупу власних акцій підприємства. 

Важливим джерелом формування фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання є тимчасово вільні кошти, зокрема кошти, призначені для 

сплати податків, внесків до позабюджетних фондів до настання строків 

сплати платежу.  

Для здійснення господарської діяльності розмір та структура 

фінансових ресурсів залежить від обсягу виробництва та його ефективності. 

Зв’язок між розміром фінансових ресурсів та обсягом виробництва є 

двояким, оскільки основним регламентуючим фактором збільшення обсягів 

виробництва є величина фінансових ресурсів, як і навпаки. Наприклад, 

недостатній розмір фінансових ресурсів веде до скорочення обсягу 

виробництва та неможливості його розширення, зниження рівня 

використання виробничих потужностей, недостатнього забезпечення 

матеріальними, трудовими та іншими ресурсами і, як наслідок, до ще 

більшого скорочення фінансових ресурсів.  

Достатній розмір фінансових ресурсів забезпечує: стабілізацію обсягів 
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виробництва, а також можливість його розширення; високий, проте не 

повний рівень використання виробничих потужностей; достатній рівень 

забезпечення організації матеріальними ресурсами, а, отже, здатність в 

процесі виробництва відшкодувати авансовані фінансові ресурси в обсязі, що 

не буде поступатися використаному. Тому, особливу увагу, на нашу думку, 

необхідно приділяти оптимізації розміщення фінансових ресурсів 

підприємств, а наявність оптимального залишку фінансових ресурсів є одним 

із важливих факторів безперервності процесу господарювання.   

Надлишковий обсяг фінансових ресурсів сприяє тенденції збільшення 

обсягів виробництва, розширення асортименту продукції, що випускається, 

освоєння нових видів продукції, повного використання існуючих виробничих 

потужностей, повного забезпечення підприємства необхідними товарно-

матеріальними цінностями, що забезпечить зростання об’ємів фінансових 

ресурсів, проте при неадекватних рішеннях може також призвести до 

перевитрат та недоцільного їх використання,  до скорочення обсягів 

виробництва.  

Фінансові ресурси, їх обсяг та структура, складові формування і 

напрями використання виступають об’єктом системи управління 

підприємства. 
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ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ НАПРЯМКІВ 

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Успішними підприємствами є ті підприємства, які фокусуються на 

нових концепціях, творчості та втіленні новаторства у стратегічному 
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управлінні, що вимагає актуальність сьогодення. Необхідно і не забувати про 

швидкість, з якою можуть бути реалізовані стратегічні зміни, від 

формулювання швидкості залежить вихід підприємства з продукцією на 

ринок, а отже його конкурентоздатність, стійкість, платоспроможність, 

ліквідність. Для швидкого впровадження стратегічних рішень необхідно 

переконатись у правильності загальних дій.  

Саме тому, управління фінансовими ресурсами ми виділяємо один із 

головних напрямків діяльності підприємства – планування, яке визначає 

найважливіші показники, пропорції та темпи розширеного відтворення, що є 

основною формою реалізації головних цілей підприємства. Планування 

втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і 

забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані 

економічні пропорції розвитку. 

Основними завданнями процесу планування в управлінні підприємства 

повинні стати: 

1) визначення шляхів та способів проведення успішного формування, 

оптимального розподілу та ефективного використання фінансових ресурсів 

підприємства;  

2) успішне формування фінансової стратегії та використання 

фінансових можливостей; 

3) налагодження перспективних фінансових взаємовідносин із 

суб’єктами господарювання, бюджетом , банками та іншими фінансовими 

інститутами; 

4) фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на 

перспективу; 

5) вивчення економічних та фінансових можливостей імовірних 

конкурентів, розроблення та вжиття заходів із забезпечення фінансової 

стійкості; 

6) розроблення способів виходу із кризового стану (якщо таке існує) 

та методів управління за умов кризового стану підприємств. 
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Якісна організація процесу планування, який максимально враховує всі 

фактори, що впливають на діяльність підприємства в плановому періоді, є 

одним зі способів інтенсифікації діяльності за рахунок більш раціонального 

використання фінансових ресурсів.  

Планування – це  засіб прогнозування майбутніх проблем і 

можливостей підприємства. Воно забезпечує керівництву підприємства 

формування плану на тривалий термін. Чітке уявлення про те, чого 

підприємство хоче досягти, допомагає йому знайти найбільш обґрунтовані 

шляхи дій. За умов розроблення планів для керівництва знижується ризик 

прийняття неправильного управлінського рішення. Планування як основа дає 

змогу забезпечити необхідний рівень управління підприємством в цілому.  

Таким чином, планування можна визначити як систематизовані та 

формалізовані зусилля виробничого підприємства, спрямовані на розробку та 

організацію виконання стратегічних планів, проектів і програм. У свою 

чергу, розробка стратегічних планів як специфічний вид діяльності являє 

собою послідовний ітераційний процес, що складається з кількох 

взаємопов’язаних етапів (встановлення цілей, визначення стратегій 

(«стратегічного набору») та заходів щодо їхньої реалізації).  

Керівники підприємств повинні  передбачити послідовні дії у межах 

досить тривалого часу та закріпити їх у планах, проектах і програмах різного 

типу, що є інструментами досягнення цілей та реалізації стратегій. Їх 

завдання полягає в організації виконання планових завдань, обліку, а також у 

здійсненні контролю та проведенні  аналізу їхнього виконання.  

В умовах конкурентного ринку, при  самостійному господарюванні, 

особливої ваги набуває здатність підприємств так спланувати свою 

діяльність, щоб не стати банкрутом, забезпечувати фінансування свої 

зобов’язань, отримувати прибуток. Враховуючи вище визначене, можемо 

сказати, що на основі загальних принципів кожне підприємство обирає ту чи 

іншу систему, робить акцент на окремих сторонах діяльності підприємства, 

вводячи свій орієнтир, або своє бачення як основу планування.  
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РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ  

ВИРОБНИЦТВА 

 

Головною метою фінансового управління у виробничих галузях є 

забезпечення фінансування господарської діяльності, нарощення власного 

капіталу, підвищення платоспроможності та конкурентоспроможності, зміцнення 

фінансової стійкості, забезпечення ліквідності балансу та інше. Господарська 

діяльність виробничої галузі розпочинається формуванням фінансових ресурсів. 

Ці кошти мають забезпечити та створити умови для стабільного і безперебійного 

виробництва та його неухильного зростання. 

Фінансові ресурси це невід’ємний, основний чинник успішного 

функціонування виробництва, адже ця складова господарського механізму 

безпосередньо впливає на результати діяльності галузі, перспективи його 

розвитку й стабільність функціонування.   

Однією з головних причин того, що більшість виробничих підприємств, які 

в сукупності утворюють певну галузь, знаходяться  в критичному  фінансово-

економічному стані є низька ефективність управління їхніми фінансовими 

ресурсами. Це пов’язано з тим, що  необхідно систематично та якісно планувати 

й прогнозувати фінансові ресурси на основі аналізу їх формування та 

ефективності використання за визначений період, щоб в достатньо короткий 

термін мати можливість скерувати фінансово-економічну ситуацію в позитивний 

напрямок. 

У сфері виробництва формування та використання фінансових ресурсів 

здійснюється з метою підвищення ефективності всіх напрямків господарської 
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діяльності і забезпечення її подальшого розвитку. Це можливо при направленні 

фінансових ресурсів на впровадження нових технологій, покращення 

використання основних фондів, прискорення обороту оборотних коштів тощо.  

Без фінансових ресурсів неможливо забезпечити індивідуальний оборот 

виробничих фондів на розширеній основі, запроваджувати науково-технічні 

досягнення, стимулювати інвестиційну діяльність, регулювати структурну 

перебудову економіки. Кожна виробнича галузь повинна мати можливість за 

результатами своєї діяльності створювати фонди фінансових ресурсів, здатні 

забезпечувати відтворення та вдосконалення виробництва, а також соціальний 

розвиток.  

На практиці важіль управління фінансовими ресурсами в будь-якій галузі  

весь час формується,  їх роль зростає і тому ми вважаємо, що дослідження питань 

у цій сфері є дуже актуальним.  

Фінансові ресурси використовуються на всіх етапах господарської 

діяльності як у складі виробничого, так і у складі фінансового циклу, крім 

того обслуговують інвестиційну та фінансову діяльність. У своїй діяльності 

підприємства певної галузі можуть використовувати  власні, позичені та 

залучені фінансові ресурси з метою забезпечення економічної вигоди, а 

також використовувати в разі виникнення надзвичайних подій.  У процесі 

виробництва створюється нова вартість, у результаті розподілу, й 

перерозподілу якої формуються доходи всіх суб'єктів економічних відносин, 

а найголовніше, виготовляється продукт для задоволення потреб людини, 

тому для здійснення виробничо-господарської діяльності  використовуються 

матеріальні, трудові, технічні та фінансові ресурси або ж економічний 

потенціал.  

Фінансові ресурси є єдиним видом ресурсів підприємства, який 

трансформується безпосередньо з мінімальним часовим проміжком у будь-

який інший прояв ресурсів у ринковій економіці. Від їхньої наявності або 

відсутності залежить можливість здійснення виробничої діяльності, а всі інші 

види ресурсів можуть бути придбані для виробництва в достатньому обсягу. 
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Рис. 1. Взаємозв’язок та взаємозалежність ресурсів виробничої галузі 

Джерело: Складено авторами 
 

Запропонована схема враховує й зворотній вплив інформаційної, 

організаційної та просторової бази на якісні і кількісні характеристики 

фінансових ресурсів, що відбиває реалії ринкової економіки. Фінансові 

ресурси виконують вирішальну роль в ефективному функціонуванні 

підприємств і є визначальним чинником процесу розширеного відтворення.  

Виробнича  діяльність являється одним з основних елементів ринкової 

економіки; його конкурентоспроможність в основному залежить від 

ефективного управління його фінансовими ресурсами.  

Вплив фінансових ресурсів на ефективність виробництва у великій мірі 

визначається їх наявністю. Отже, кожна структура повинна мати можливість 

за результатами своєї діяльності створювати фонди фінансових ресурсів, 

здатні забезпечувати відтворення та вдосконалення виробництва. Саме цим 

зумовлюється необхідність і практична значущість визначення змісту, 

структури формування та оптимізації розміщення фінансових ресурсів, які 

ми розглянемо в наступному пункті.   
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КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Відповідно, концепція управління охоплює систему ідей, принципів, 

уявлень, що зумовлюють мету формування фінансових ресурсів 

підприємства, механізми взаємодії суб’єкта та об’єкта управління, характер 

взаємовідносин між окремими ланками його внутрішньої структури, а також 

необхідний ступінь урахування впливу зовнішнього середовища на розвиток 

підприємства. 

Вихідною ідеєю, що відображає сутність концепції управління 

підприємством, є ідея необхідності врахування взаємозв’язку та 

взаємовпливу зовнішнього та внутрішнього середовища при визначенні цілей 

підприємства.  

Концепція управління підприємством лежить в основі мислення i 

знаходить вираз у наступних характерних рисах її застосування: 
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1. Базується на певному поєднанні теорії: системному, ситуаційному та 

цільовому підходах до діяльності підприємства, що трактується як відкрита 

соціально-економічна система. Використання тільки однієї з зазначених 

засад не дає можливості досягти потрібних результатів – розвитку 

підприємства у довгостроковій перспективі. 

2. Opiєнтує на вивчення умов, в яких функціонує підприємство. Це 

дозволяє створювати адекватні цим умовам системи стратегічного 

планування, що будуть відрізнятись одна від одної залежно від особливостей 

підприємства та характеристик зовнішнього середовища. 

3. Концентрує увагу на необхідності збору та застосування баз 

стратегічної інформації. Аналіз, інтерпретація та застосування інформації для 

прийняття стратегічних рішень дає змогу визначити зміст та послідовність 

дій щодо змін на підприємстві завдяки зменшенню невизначеності ситуації. 

4. Дозволяє прогнозувати наслідки рішень, що приймаються, 

впливаючи на ситуацію шляхом відповідного розподілу фінансових ресурсів, 

встановлення ефективних зв’язків та формування стратегічної поведінки 

персоналу. 

5. Передбачає застосування певних інструментів та методів розвитку 

підприємств (цілей, стратегічних планів i програм, стратегічного планування 

та контролю тощо). 

Кожне підприємство, щоб забезпечити обґрунтування свого розвитку, 

має оцінити перспективи. Довгострокове планування базується на гіпотезі 

про можливість спеціаліста передбачати та контролювати майбутнє. 

Тобто, ми можемо зробити висновок: управління підприємством 

забезпечує:  

1) формування та ефективне використання фінансів «від досягнутого»; 

2) виявлення найефективніших напрямів господарської діяльності та 

зосередження фінансово-економічних показників на цих напрямах; 

3) відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним 

можливостям підприємства; 
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4) визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір 

напрямів фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної 

переваги над конкурентами.   

Отже, управління підприємством являє собою напрямок діяльності, за 

допомогою якого  працівники економічної служби здійснюють 

довгострокове керівництво, визначають специфічні цілі діяльності, 

розроблюють стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи всі релевантні 

найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, а також забезпечують виконання 

розроблених відповідних планів, які постійно розвиваються i змінюються. 

Одним із чинників підвищення якості планів підприємств  є збільшення 

частоти планування, за рахунок корекції та вдосконалення змісту. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

 

Світовий досвід свідчить, що співвідношення прямих і непрямих 

податків залежить від життєвого рівня переважної частини населення, 

досконалості механізму стягнення податків, рівня податкової культури та ін. 

Так, у багатьох європейських країнах переважають прямі податки. 

В Україні інша ситуація – чинна вітчизняна система оподаткування 

переобтяжена непрямими податками, які складають переважну більшість усіх 

податкових платежів. 
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Динаміка показників і місце України серед інших країн світу за рівнем 

розвитку податкової системи представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка показників, що характеризують рівень розвитку податкової 

системи України  

Країни 
 

Рік 

Кількість 

платежів на 

рік 

Час для сплати 

податкових 

платежів 

Сукупна податкова 

ставка (у % до 

комерційного 

прибутку) 

Місце України серед 

інших країн світу за 

рівнем розвитку 

податкової системи 

 

 

 

 

 

Україна 

2012 99 848 58,4 
180 місце серед 181 

країни 

2013 147 736 57,2 
180 місце серед 183 

країни 

2014 135 657 55,2 
180 місце серед 183 

країни 

2015 135 657 57,1 
181 місце серед 183 

країн 

2016 28 491 55,4 
165 місце серед 185 

країни 

2017 28 390 54,9 
164 місце серед 185 

країни 

Країни ЄС 2017 28,5 277 44,8 - 

 

Реформування податкової системи України відбувається з урахуванням 

тенденцій розвитку оподаткування в країнах-членах ЄС. Ці тенденції 

формувалися під вирішальним впливом міжнародної податкової конкуренції, 

європейської податкової гармонізації і координації національних податкових 

політик. 

Згідно зі статтею 51 угоди «Про партнерство і співробітництво між 

Україною і європейськими співтовариствами та їх державами-членами» наша 

держава взяла на себе зобов'язання наблизити законодавство щодо непрямого 

оподаткування і оподаткування прибутку підприємств до норм і стандартів 

податкового права ЄС. За час дії Угоди у сфері непрямого оподаткування 

були враховані основні вимоги базових нормативних актів ЄС - Директиви 

Ради ЄС від 28 листопада 2006 року N 2006/112 / ЄС про спільну систему 

податку на додану вартість, Директиви Ради 95/59 / ЄС від 27.11.1995 р. 

щодо податків, інших ніж податки з обороту, які впливають на споживання 
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тютюнових виробів, Директиви Ради 92/80 / ЄЕС від 19.10.1992 щодо 

зближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети та Директиви 

Ради 92/83 / ЄЕС від 19.10.1992 щодо гармонізації структури акцизних зборів 

на спирт та алкогольні напої в частині структури акцизного збору. 

Одночасно Україною було укладено міжнародні договори про 

уникнення подвійного оподаткування практично з усіма країнами СНД, 

Європи, багатьма країнами Азії, Північної та Південної Америки і кількома 

країнами Африки, які є найбільшими торговельними та інвестиційними 

партнерами України. 

Таким чином, основні тенденції розвитку податкової системи України 

відповідають тенденціям розвитку податкових систем інших європейських 

країн. 

Для порівняльного аналізу нами були розглянуті податкові системи 

Франції, Німеччини, Канади, Великобританії та інших країн які вже є 

членами ЄС. Для порівняння податкових систем за основу візьмемо податок 

на доходи фізичних осіб (ПДФО), податок на прибуток підприємств, податок 

на додану вартість (ПДВ) і акцизи. 

Величина податку на прибуток в Україні становить 18%. Приблизно 

такі ж показники діють в Польщі, Угорщині (по 19%).  У більшості країн 

Західної Європи податок на прибуток істотно вище, ніж у нас. Наприклад, у 

Німеччині він дорівнює 30%, у Франції - 33%, в Бельгії - 34%.  Правда, у цих 

державах, як правило, передбачаються різні податкові пільги, наприклад, 

французькі підприємства перші два роки після відкриття взагалі не платять 

податок на прибуток, а потім рік виплачують тільки 1/4 від всієї ставки 

(8,25%), далі 50% (тобто 16,5%), а потім 75 %, і тільки з шостого року 

виходять на повні 33% [6]. 

Є країни, де податок на прибуток взагалі не вилучається, наприклад 

Естонія. Таким чином, середня європейська ставка дорівнює 22%. 

Податок на додану вартість в Україні становить 20%. Аналогічні ставки 

діють у Франції, Словаччини, Австрії та інших європейських країнах. У 
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більшості держав ПДВ знаходиться в межах від 17-23%. Найвищі 

європейські ставки в Угорщині (27%), потім йде Норвегія, Румунія та 

Хорватія (по 25%), слідом - Фінляндія (24%) [6].  

Податок, утримуваний з доходу фізичних осіб (він же прибутковий або 

ПДФО) в Україні становить 18%. У багатьох країнах Європи, в середньому 

він вище, але частіше за все ставка диференційована і зростає разом зі 

збільшенням добробуту європейців. 

У Німеччині при доходах до 9 тисяч доларів ПДФО не стягується, а 

при їх розмірі понад 285 тисяч у.о. становить найвищий 45%. В Австрії 

прибутковий податок відсутній при доходах до 12,5 тисяч доларів, а ось тим, 

хто заробляє понад 58 тисяч, доведеться віддати 50%. Прибутковий податок 

у Швеції розподіляється на три категорії: податок на трудові доходи 

фізичних осіб, майновий та корпоративний. Якщо скупний прибуток 

фізичної особи не перевищує 170 тис. крон, податок складає 31%, при 

перевищенні вказаної суми, ставка податку може зростати до 50%. 

Незмінні як в Україні ставки ПДФО в багатьох інших пострадянських 

країнах. У Латвії ставка дорівнює 25%, Естонії - 20%, Литві - 15%, Білорусі - 

13%. Досить приваблива ставка в Болгарії - всього 10%. 

Отже, вищеперераховані податки в України не є самими високими.  

Дещо інша ситуація характерна для виплат, що припадають на фонд оплати 

праці. За даними Світового банку, сумарно цей показник у нас становить 

24,8% від прибутку підприємств, вище в Болгарії і Сербії (близько 20%), 

Перу і Болівії (відповідно 11% і 19). У Грузії внески за працю взагалі 

відсутні. 

З урахуванням цих податків, сумарне податкове навантаження на 

бізнес в Україні досягає 41,5%, що більше, ніж у багатьох країнах Східної 

Європи. Так, в Польщі цей показник дорівнює 40,7%, в Угорщині - 40,3%, в 

Латвії - 36%.  

Якщо порівнювати загальне навантаження з розвиненими країнами, то 

Україна випереджає такі країни як Німеччина де майже половина прибутку 
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бізнесу йде на податки (49%), в Австрії - 51,5%, а у Франції - понад 60%. 

Однак потрібно мати на увазі, що тут діють прогресивні шкали, є різні 

податкові пільги і процедури відшкодування. У нас ставки в основному 

уніфіковані, а різні пільгові умови найчастіше працюють тільки на папері або 

занадто бюрократизовані. 

Формально українські податкові ставки не виглядають захмарними або 

надмірно високими. Хоча сам принцип порівняння дуже умовний, оскільки 

будь-яка система оподаткування дуже індивідуальна та специфічна. Прямого 

зв'язку між величиною податків і успішністю держави немає. Так, є багаті 

держави, які обрали шлях низьких податків. Це Швейцарія, США, Сінгапур, 

Гонконг, Ірландія. Є чимало й інших прикладів, коли високі податки також 

не заважають загальних можливостей і добробуту. Це Німеччина, Бельгія, 

Норвегія, Франція, Нідерланди.  

Отже, податкове навантаження має величезне значення для економіки і 

полягає у тому, що цей показник використовується при порівнянні з 

відповідним показником інших країн, за результатами якого приймається 

рішення про проведення певних реформ в оподаткуванні. Наслідками 

надмірного податкового навантаження є збільшення тіньової економіки, що 

спричиняє недостатні податкові надходження до бюджетів всіх рівнів та 

недотримання податкового законодавства платників податків. Через ці 

фактори в принципі знижується роль податків як основного показника 

результативності податкової політики держави. Тому необхідною умовою 

подолання цієї несприятливої для України ситуації є зниження рівня 

податкового навантаження на вітчизняних платників податків. 

Зокрема, характеризуючи чинну податкову систему України, вітчизняні 

та зарубіжні науковці і практики, серед яких Ряба О., Гончарук Н., виділяють 

наступні її недоліки (рис. 1). 
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 Рис. 1. Основні недоліки податкової системи України [8, с. 213; 7, с. 187] 

 

Проведений аналіз свідчить, що податкова система України в 

порівнянні з розвиненими європейськими країнами стоїть далеко позаду на 

шляху гармонізації. Податкова система України є недосконалою, має ряд 

недоліків і проблемних питань, які потребують подальшого рішенні. 

Виходячи з вище сказаного можна сформулювати основні шляхи та 

напрямки удосконалення податкової системи України, яка в свою чергу буде 

сприяти створенню необхідних умов для гармонізації: 

1. Спрощення податкової системи та податкових процедур при 

одночасному посиленні податкової дисципліни та відповідальності. 

2. Забезпечення привабливості українського податкового законодавства 

для іноземних капіталів. 

3. Кардинальне поліпшення соціальної функції оподаткування для 

підвищення соціально-економічної стійкості в суспільстві і в країні в цілому. 

4. Повна ліквідація шляхів і методів ухилення від сплати податків і 

детінізація. 

5. Встановлення ставок податків в розмірах, які були б співвіднесені з 

рівнем одержуваного доходу, з метою зниження податкового тиску. 
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6. Залучення досвіду розвитку закордонних країн, але не механічне 

копіювання, а творче осмислення, яке спирається на глибоке вивчення історії 

розвитку та своєчасного стану економіки України. 

Гармонізація податкової системи України до вимог Європейського 

союзу в даний час грає важливу роль в розвитку економічних і політичних 

відносин з іншими державами і зміцнення її позицій на світовому рівні. 

Проведений в роботі аналіз, показав, що відносно оподаткування ПДВ 

країнам-учасницям ЄС вдалося ввести узгоджений порядок справляння 

даного податку, а також  уніфікувати базу і механізм використання даного 

податкового інструменту, затвердити узгоджені мінімально та максимально 

допустимі ставки ПДВ. Щодо акцизних зборів вдалося встановити єдиний 

перелік підакцизних товарів і послуг, мінімально допустимі ставки і узгодити 

порядок оподаткування акцизами продукції в торгівлі. 
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АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

З позиції інформаційного наповнення найбільш обізнаною щодо 

наявності, стану й використання основних засобів є бухгалтерська служба. 

Проте вона володіє даними, що, зазвичай, лише пов’язані з кількісно-

вартісними параметрами, а не з ефективністю використання  основних 

засобів. В незначних масштабах покладення на бухгалтерську службу 

обов’язків зі здійснення контролю за ефективністю використання основних 

засобів  безумовно матиме певний позитивний результат. Проте якісний 

контроль та оцінка в такому спрямуванні буде забезпечений лише завдяки 

активізації використання або спеціалізованих організацій (наприклад, 

аудиторських фірм), або ж запровадженням системи внутрішнього контролю, 

зокрема служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора для невеликих 

агрофірм). 

Проблематика здійснення аудиту основних засобів в аграрному секторі 

дискутується в різних площинах: теоретичній, організаційні, прагматичній. 

Загалом науковці обґрунтовано вважають аудит основних засобів аграрного 

сектору, в тому числі внутрішній, важливим інструментом підвищення 
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ефективності їх використання й, у відповідному напрямі, розвивають власні 

наукові пошукування [1-7]. 

Загально прийнято вважати, що бухгалтерський облік виступає не лише 

функцією управління, а й його інформаційною базою для ефективного 

управління та регулювання діяльності. Однак в сучасних умовах вже 

недостатньо просто мати облікову  інформацію, щоб приймати рішення. 

Ключовим для досягнення успіху у стратегічній перспективі є активне 

використання й інтерпретація цієї інформації, проведення контрольно-

аналітичних процедур і оцінки наявних можливостей і ресурсів для 

підвищення ефективності господарювання. Слід зазначити, що дослідження 

доступних літературних джерел з питань аудиту загалом і основних засобів в 

аграрному секторі, зокрема, простежується деякий специфічний 

взаємозв’язок цих обох систем.   Глибше дослідження такого зв’язку та 

виявлення його специфіки може дати поштовх до теоретичного й 

практичного розвитку і удосконалення аудиту, що важливо особливо в 

кризовий період. Одним із прикладів таких зв’язків є подібність 

розмежування видів обліку та видів аудиту. В літературі та практиці 

розрізняють, зокрема, фінансовий, управлінський, податковий, статистичний 

та стратегічний облік. В теорії господарський облік поділяють на 

бухгалтерський, оперативний та статистичний. Натомість в сфері аудиту 

прийнято розрізняти фінансовий, управлінський, податковий та стратегічний 

аудит. Звичайно, що існує ще низка інших видів аудиту, котрі активно 

використовуються в практиці, наприклад аудит відповідності тощо.  

Однак ми зупинимося лише на видах, що за назвами співзвучні з 

видами обліку та проаналізуємо їх основні риси (табл. 1).  

Таким чином, на практиці розрізняють різні види аудиту, котрі мають 

різну мету, а також користувачів результуючої інформації (результатів 

аудиту). Користувачами результатів аудиторської перевірки виступають як 

внутрішні користувачі так і зовнішні. 
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Таблиця 1 

Види аудиту основних засобів у практиці аграрних підприємств* 

№ 

з/п 
Вид аудиту Регламентація 

1 Фінансовий 

Аудит здійснюється для виявлення відповідності правилам 

обліку, визначеним Положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку №7; №12; №14; №16; №19; №27: №28; 

№30; №32 тощо 

2 Управлінський 

Береться до уваги порядок облікового відображення, 

визначений в наказі про облікову політику підприємства, 

нормативно-правових документах України, Закон України 

«Про аудиторську діяльність» 

3 Податковий 

Правила перевірки визначенні Державною податковою 

адміністрацією України, Податковим Кодексом України, 

Законом України «Про аудиторську діяльність», іншими 

доречними законодавчими та нормативно-правовими актами 

4 Стратегічний 
Документації для регламентації немає, кожен суб’єкт аудиту 

може формувати власний підхід 

Примітка. * - сформовано з урахуванням чинної практики 

 

Тому цілком логічно, що й аудит поділяють на зовнішній та 

внутрішній. З метою проведення постійного контролю за надходженням, 

ремонтом та вибуттям основних засобів підприємства необхідно, щоб у 

штатний розпис був включений спеціаліст по внутрішньому аудиті. Аудитор 

повинен не тільки контролювати виробничий процес на підприємстві, але і 

розробляти систему рекомендацій щодо: організації обліку надходження, 

вибуття та ремонту основних засобів, ефективного використання основних 

засобів, удосконалення технології виробництва тощо. Тож окрім звичайної 

перевірки правильності ведення обліку та відображення інформації у 

відповідних бухгалтерських документах перед ним ставляться завдання 

оціночно-аналітичного характеру, які вимагають застосування відповідного 

математичного інструментарію. Відповідно, робота над їх створенням 

вимагає відповідних досліджень та ідентифікації потреб аудиторів, що є 

перспективним напрямом подальших наукових пошукувань.  
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Однією з xapaктеpиcтик cтaбiльнoгo стану пiдпpиємcтвa є його 
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залежить i від pезультaтiв його функціонування, його aктивнoгo i 

ефективного pеaгувaння на зміну внутpiшнix i зoвнiшнix фaктopiв. 

У сучасних умовах підприємства все більше стають вразливими до 

фінансових ризиків, що пов’язано з багатьма факторами. По-перше, ризик 

тією чи іншою мірою є характерною рисою ринкових економічних відносин. 

По-друге, вплив ризиків на функціонування суб’єктів господарювання 

значною мірою залежить від ефективності роботи його внутрішніх 

підрозділів та служб. По-третє, дія фінансових ризиків зумовлює зниження 

фінансової стійкості підприємства. Таким чином, дослідження проблем 

сутності, оцінки фінансових ризиків та їх вплив на фінансову стійкість для 

підприємства актуальне. 

Значний внесок у розробку методологічних основ аналізу фінансової  

стійкості підприємства зробили такі економісти, як, зокрема, В.Г. Бабенко 

[2], І.О. Бланк [3], Є. Брігхем [4], Є.І. Бородіна [5], І.П. Булєєв [6], Т.В. 

Письменна [7], В.М. Шелудько [8], В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко [9],  

У своїх працях вони досліджують сутність фінансової стійкості, аналізують 

особливості управління фінансовою стійкістю. Водночас ці питання 

потребують подальшого дослідження та систематизації, а також актуальною 

залишається проблема пошуку ефективних сучасних методів аналізу 

фінансової стійкості з метою оцінки їх рівня. 

Poзpoбленa cиcтемa показників, які у вітчизняний так і cвiтoвiй 

пpaктицi викopиcтoвуютьcя для оцінки фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдпpиємcтвa. 

Ocнoвними із ниx є: 

-  коефіцієнт кoнцентpaцiї влacнoгo капіталу(коефіцієнт aвтoнoмiї); 

-  коефіцієнт фiнaнcoвoї зaлежнocтi; 

-  коефіцієнт мaневpенocтi влacнoгo капіталу; 

-  коефіцієнт зaбезпеченocтi oбopoтниx коштів власними oбopoтними 

коштами; 

-  коефіцієнт cпiввiднoшення влacнoгo i залученого капіталу 

(коефіцієнт фiнaнcoвoї cтiйкocтi); 
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-  коефіцієнт cпiввiднoшення залученого i влacнoгo капіталу; 

-  коефіцієнт зaбезпеченocтi власними oбopoтними зacoбaми; 

-  коефіцієнт відношення pеaльниx активів i вapтocтi майна; 

-  коефіцієнт пoтoчниx зобов’язань; 

-  коефіцієнт дoвгocтpoкoвиx зобов’язань тa iн. 

Як свідчить пpoведений aнaлiз лiтеpaтуpниx джерел з екoнoмiчнoгo 

aнaлiзу cьoгoднi виділяють нacтупнi ocнoвнi системи aнaлiзу фінансової 

стійкості, що пpoвoдятьcя на пiдпpиємcтвi: гopизoнтaльний, вертикальний, 

пopiвняльний, aнaлiз кoефiцiєнтiв, iнтегpaльний aнaлiз [1]. 

 

 
Pиc.1. Методи aнaлiзу фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдпpиємcтвa 

 

Гopизoнтaльний (або тpендoвий) фiнaнcoвий aнaлiз. Базується на 

вивченні динаміки oкpемиx фiнaнcoвиx показників в чaci. В пpoцеci 

викopиcтaння цієї системи aнaлiзу poзpaxoвуютьcя темпи зpocтaння та 

пpиpocту oкpемиx показників фiнaнcoвoї звiтнocтi за ряд пеpioдiв i 

визнaчaютьcя загальні тенденції їх змін i тренду.  

Вертикальний (cтpуктуpний) фiнaнcoвий aнaлiз базується на 

cтpуктуpнoму poздiленнi oкpемиx показників фiнaнcoвoї звiтнocтi 

пiдпpиємcтвa. В пpoцеci здійснення такого aнaлiзу poзpaxoвуєтьcя питома 

вага oкpемиx cтpуктуpниx cклaдoвиx фiнaнcoвиx показників. 

Пopiвняльний фiнaнcoвий aнaлiз базується на пopiвняннi значень 

oкpемиx груп aнaлoгiчниx показників між coбoю. В пpoцеci викopиcтaння 



40 

 

цієї системи aнaлiзу poзpaxoвуютьcя poзмipи aбcoлютниx та вiднocниx 

відхилень показників, що пopiвнюютьcя. 

Коефіцієнтний aнaлiз базується на poзpaxунку cпiввiднoшення piзниx 

aбcoлютниx показників фiнaнcoвoї дiяльнocтi показників між coбoю.  

Iнтегpaльний фiнaнcoвий aнaлiз дозволяє oтpимaти найбільш 

глибоку мaнуфaктуpну оцінку умов фopмувaння oкpемиx aгpегoвaний 

фiнaнcoвиx показників.  

В Укpaїнi є poзpoбленi pекoмендoвaнi значення для ocнoвниx 

показників фiнaнcoвoї cтiйкocтi (тaбл. 1). 

Таблиця 1 

Poзpaxунoк показників фiнaнcoвoї cтiйкocтi 

№ 

зп 
Назва показника Метод poзpaxунку 

Pекoмендoвaне 

значення 

1 
Коефіцієнт 

aвтoнoмiї 
 

70 

2 

Коефіцієнт 

фiнaнcoвoї 

cтiйкocтi  

235 

3 

Коефіцієнт 

загальної 

зaбopгoвaнocтi  

30 

4 
Коефіцієнт 

мaневpувaння 
 

40 

5 

Коефіцієнт 

cпiввiднoшення 

пoзикoвoгo i 

влacнoгo капіталу 
 

40 

6 

Коефіцієнт 

pеaльнoї вapтocтi 

ocнoвниx зacoбiв  

50 

7 

Коефіцієнт 

aбcoлютнoї 

лiквiднocтi  

20 

8 

Коефіцієнт 

швидкої 

лiквiднocтi 
 

70 

9 

Коефіцієнт 

поточної 

лiквiднocтi  

200 

 

Зазначимо, що не існує єдиних oднoзнaчниx кpитеpiїв для poзглянутиx 

показників. Багато залежить від галузі, pинкoвoї cитуaцiї та pепутaцiї 
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пiдпpиємcтвa (неплaтежiв, порушення фiнaнcoвoї дисципліни). Загальною 

вимогою з боку кpедитopiв є oбеpежнicть cтocoвнo збільшення частки 

пoзикoвoгo капіталу пiдпpиємcтв; вини віддають перевагу тим, у кого велика 

чacткa влacнoгo капіталу. Власники пiдпpиємcтвa, навпаки, cxильнi 

підвищувати частку пoзикoвиx коштів, але в межax пpипуcтимoгo ризику, 

щоб не втpaтити фiнaнcoвoї cтiйкocтi. 

Дослідивши ocнoвнi методи i кpитеpiї визначення фiнaнcoвoї cтiйкocтi 

opгaнiзaцiї, ми вважаємо, що для цілей aнaлiзу фiнaнcoвoї cтiйкocтi об’єкту 

дocлiдження найбільш придатною є модель оцінки фiнaнcoвoї cтiйкocтi за 

кpитеpiєм cтaбiльнocтi джерел покриття зaпaciв, a поряд з aбcoлютними 

показниками фiнaнcoвoї cтiйкocтi доцільно poзpaxoвувaти cукупнicть 

вiднocниx aнaлiтичниx показників – кoефiцiєнтiв лiквiднocтi, 

плaтocпpoмoжнocтi, pинкoвoї cтiйкocтi.  

Вибір цих методів пoяcнюєтьcя тим, що вини пpoвoдятьcя на ocнoвi 

вiдкpитoї публічної звiтнocтi пiдпpиємcтв i не потребують зaкpитиx даних 

внутpiшньoї звiтнocтi. 

Aнaлiз фiнaнcoвoї cтiйкocтi пpoxoдить в декілька етапів: 

• oцiнкa i aнaлiз aбcoлютниx та вiднocниx показників фiнaнcoвoї 

cтiйкocтi; 

• paнжувaння фaктopiв по знaчущocтi, якicнa та кiлькicнa oцiнкa їх 

впливу на фiнaнcoву cтiйкicть opгaнiзaцiї; 

• прийняття упpaвлiнcькoгo piшення з метою підвищення фiнaнcoвoї 

cтiйкocтi opгaнiзaцiї. 

Aнaлiз фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдпpиємcтвa дозволяє вiдпoвicти на 

питання: 

• на скільки opгaнiзaцiя незалежна з фiнaнcoвoї точки зору; 

• чи стійке фiнaнcoве положення opгaнiзaцiї. 

До блоку iнфopмaцiйнoгo забезпечення вxoдить oблiкoвa, нopмaтивнa 

та зaкoнoдaвчa iнфopмaцiя. Для пpoведення aнaлiзу фiнaнcoвoї cтiйкocтi кpiм 

пopiвняння aбcoлютниx показників викopиcтoвують piзнi системи 
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кoефiцiєнтiв. Одні з них є ocнoвними інші допоміжними (уточнюючими) 

(pиc.2). 

 
Pиc. 2. Cиcтемa показників оцінки фiнaнcoвoї cтiйкocтi 

 

Зaвеpшaльнoю cтaдiєю кoнтpoлю фiнaнcoвoї cтiйкocтi є її iнтегpaльнa 

oцiнкa у фiнaнcoвoму cтaнi пiдпpиємcтвa. Методика викopиcтaння 

показників cтaбiльнocтi в iнтегpaльнiй oцiнцi фiнaнcoвoгo стану 

пiдпpиємcтвa poзpoбленa пpoфеcopoм М.Т.Бiлуxoю, (тaбл. 2). 

Таким чином, можна cкaзaти, що poзpaxунoк ocнoвниx кoефiцiєнтiв 

фiнaнcoвoї cтiйкocтi не видається на сьогодні дocтaтнiм. Доцільно 

poзpaxувaти також i дoпoмiжнi (уточнюючі) коефіцієнти. Що дасть змогу 

побачити реальну фiнaнcoву cтiйкicть пiдпpиємcтвa.  
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Таблиця 2 

Викopиcтaння показників cтaбiльнocтi i плaтocпpoмoжнocтi в 

iнтегpaльнiй oцiнцi фiнaнcoвoгo стану пiдпpиємcтвa 

№ Показник Викopиcтaння в пpoцеci кoнтpoлю 

1 Коефіцієнт aвтoнoмiї 

При визначенні питомої ваги влacниx коштів пiдпpиємcтвa 

у загальному oбcязi коштів, якими кopиcтуєтьcя 

пiдпpиємcтвo у динаміці звітних пеpioдiв 

2 Коефіцієнт мaневpенocтi 
При вcтaнoвленнi мaневpенocтi викopиcтaння oбopoтниx 

кoшiв пiдпpиємcтвa щoдo вcix влacниx йoгo кoштiв 

3 
Кoефiцiєнт pеaльнoї 

вapтocтi ocнoвниx зacoбiв 

Для oцiнки впливу пpoдуктивнoгo кaпiтaлу (ocнoвниx 

зacoбiв) у зaгaльнoму oбcязi кoштiв пiдпpиємcтвa 

4 

Кoефiцiєнт 

нaгpoмaдження 

aмopтизaцiї ocнoвниx 

зacoбiв 

Пpи визнaченнi фiнaнcoвoгo cтaну ocнoвниx зacoбiв тa 

витpaчaння кoштiв aмopтизaцiї нa їx вiднoвлення 

5 

Кoефiцiєнт 

cпiввiднoшення влacниx 

oбopoтниx кoштiв дo 

зaгaльнoгo oбiгу кoштiв 

Для oцiнки cтaну влacниx oбopoтниx кoштiв пiдпpиємcтвa 

тa їx cпiввiднoшення дo зaлучениx кoштiв 

6 

Кoефiцiєнт 

дoвгocтpoкoвoгo 

зaлучення пoзикoвиx 

кoштiв 

Для oцiнки мoбiльнocтi викopиcтaння пiдпpиємcтвoм 

дoвгocтpoкoвиx кpедитiв i пoзик тa iншиx зaлучениx 

кoштiв 

7 

Кoефiцiєнт пoкpиття 

кpедитiв i пoзик 

зaгaльний 

Для дocлiдження викopиcтaння oбopoтниx кoштiв щoдo 

кopoткocтpoкoвиx пoзик i кpедитopcькoї зaбopгoвaнocтi 

8 

Кoефiцiєнт пoкpиття 

кpедитiв i пoзик 

пpoмiжний 

Для визнaчення вiльниx oбopoтниx кoштiв пiдпpиємcтвa 

(без зaвaнтaжениx у мaтеpiaльнi зaпacи) для poзpaxункiв з 

кpедитopaми i пoгaшення пoзик 

9 
Коефіцієнт aбcoлютнoї 

лiквiднocтi пiдпpиємcтвa 

Для oцiнки cвoєчacнoгo poзpaxунку з кpедитopaми, 

aкцioнеpaми, бaнкaми, бюджетoм пpи лiквiдaцiї 

пiдпpиємcтвa. Цей кoефiцiєнт зacтocoвуєтьcя для 

пpoгнoзувaння плaтiжниx мoжливocтей пiдпpиємcтвa зa 

умoв cвoєчacниx poзpaxункiв з дебiтopaми 

 

При анaлiзi показників фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдпpиємcтв науковцями та 

практиками викopиcтoвуються piзнi методики пopiвняння. Вибір методики та 

кpитеpiїв пopiвняння залежить від того xтo пpoвoдить це пopiвняння, a також 

вiд xapaктеpу екoнoмiчнoї зaцiкaвленocтi суб’єкту aнaлiзу. Найбільш точні 

результати, на нашу думку, дає методика iнтегpaльнoгo показника. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

 

Верховною Радою України ухвалено Закон "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з 

операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції" № 

1115-ІХ від 17 грудня 2020 року. Даний закон встановлює ставку податку на 

додану вартість у 14% за операціями постачання і ввезення в Україну живої 

великої рогатої худоби і живих свиней, незбираного молока, пшениці, жита, 

ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння льону, свиріпи, ріпаку і 

соняшнику, а також насіння і плодів інших олійних культур і цукрових 

буряків [1]. Перелічена продукція обрана не випадково, вона вибрана із 

переліку товарів, які йдуть переважно на зовнішні ринки. Тому, разом із 

зниженням ставки ПДВ, державі потрібно буде менше відшкодовувати ПДВ 

експортерам таких зернових та продуктів їх переробки, при постачанні на 

зовнішні ринки.  

Прийняття закону викликало хвилю критики з боку учасників ринку, 

галузевих експертів та міжнародних партнерів України, адже його положення 

не відповідають зобов’язанням України перед МВФ не знижувати податки до 

кінця поточного року.  

Так, наслідками зниження ставки ПДВ для агросектору з 20% до 14% 

стане: 

1) зниження вартості сільськогосподарської продукції з ПДВ, 

зменшення грошового потоку у сільськогосподарського товаровиробника і 

нарощування сум невідшкодованого йому податкового кредиту, який 

утвориться при купівлі пального, запасних частин, міндобрив тощо із 20% 



46 

 

ПДВ і не перекриється податковими зобовязаннями на сільськогосподарську 

продукцію продукцію із 14% ПДВ; 

2) ускладнення адміністрування ПДВ, оскільки аграрію треба розділяти 

податковий кредит, якщо, крім виробничих факторів (20% ПДВ) він 

купуватиме свою продукцію (наприклад, насіння пшениці під 14% ПДВ). 

Доведеться розподіляти і податкові зобов’язання (одна сільськогосподарська 

продукція під 14% ПДВ, інша та послуги – під 20% ПДВ); 

3) касові розриви грошового потоку у підприємства, що займається 

переробкою аграрної продукції, який матиме податковий кредит з ПДВ під 

14%, а податкові зобов’язання з ПДВ під 20% з відстрочкою платежу від 

торговельних мереж, що в свою чергу призведе до нестачі у нього коштів для 

реєстрації своїх податкових накладних; 

4) експортери, які купуватимуть сільськогосподарську продукцію під 

14% ПДВ і отримуватимуть відшкодування 20% ПДВ, одержать додаткові 

кошти; 

5) ті аграрії, які будуть сплачувати 14% замість 20%, можуть програти 

у довгостроковій перспективі капітальних інвестицій у виробництво. Адже 

продавати вироблений товар вони будуть за зниженою ставкою, а купувати 

обладнання із повноцінною 20% ставкою;  

6) покупець продуктів харчування не відчує змін, оскільки ставку 

зменшено лише на сировину. 

Також існує ризик збільшення бюрократичного тиску, у зв’язку із 

скасуванням автоматичного відшкодування ПДВ при ставці у 14%. 

З іншого боку прийняття даного закону покликане сприяти підтримці 

сільгоспвиробництва в Україні, залученню інвестицій, оновленню основних 

засобів підприємств, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного 

аграрного сектора, захисту від необґрунтованого податкового навантаження 

на операції з постачання або продажу сільгосппродукції. 

Крім того, від таких змін до Податкового кодексу України очікується 

ефект зниження втрат бюджету за рахунок ліквідації поширених схем 
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ухилення від оподаткування та зменшення шахрайства з ПДВ та 

застосування так званих «скруток» з огляду на втрату його ефективності, а 

також зменшення обсягів відшкодування з бюджету експортерам, і взагалі - 

виведення економіки з тіні. Від таких схем, за різними оцінками, держава 

щорічно втрачає 5…7 млрд. гривень щорічно. 

Аграрне виробництво як сфера економіки завдяки своїй специфіці є і 

цікавою, і складною. Складність полягає у фактичній неможливості 

контролювати процеси на кожному із етапів виробництва та у великій 

кількості факторів, які впливають на економічні результати діяльності 

агровиробників. Фізично неможливо простежити кількість виробленого ними 

товару. Саме через ці особливості сільськогосподарське виробництво й 

отримало славу найбільш «готівкової» галузі та найсприятливішої сфери для 

податкових «скруток». «Скрутки» стають можливі за рахунок того, що 

частина врожаю продається за готівку, а складські залишки, що відображені 

у бухгалтерських регістрах – суб’єктам, яким потрібен та підходить 

«аграрний» податковий кредит. Вільний податковий кредит у аграріїв 

накопичується за рахунок того, що витрати для виробництва здійснюються 

ними з ПДВ, а вирощений товар експортується за нульовою ставкою ПДВ, 

тобто податкові зобов’язання не збільшуються [3].  

Звісно, зниження ставки ПДВ до 14% знизить ефективність «скруток», 

але не ліквідує їх. Вони будуть мати місце, поки даватимуть хоч найменші 

податкові вигоди. Може й навпаки, зросте відсоток їх застосування. А 

методів ліквідації причин їх виникнення, ще ніхто не винайшов. 

Також, при мінімізації платежів є маніпулювання із кодами товару 

згідно УКТ ЗЕД. І якщо раніше це використовувалося переважно для 

зменшення мита, то із появою можливості сплатити менше імпортного ПДВ, 

видавши у документах один товар за інший, цей механізм так само буде 

використовуватись. 

Новий закон може призвести й до певного зниження цін на 

агропродукцію та відповідного зменшення обсягів отримуваних 



48 

 

постачальниками коштів. Це ймовірно створить брак оборотних коштів, адже 

бюджетного відшкодування ПДВ доводиться чекати інколи декілька місяців. 

Це знову ж таки може змусити аграріїв більше використовувати розрахунки 

готівкою або обтяжувати себе додатковими кредитами, аби, наприклад, 

оновлювати виробничі потужності. А це – вже ризик подальшого зростання 

цін на агросировину та збільшення собівартості продуктів переробки. 

Крім того, варто підкреслити, що введення ще однієї ставки ПДВ 

ускладнить адміністрування податку органами фіскальної служби, що 

потребуватиме коригування програмного забезпечення контролюючих 

органів, вдосконалення методик контролю тощо.  

Ускладниться і ведення бухгалтерського обліку, особливо, коли у 

одного суб’єкта операції здійснюватимуться за різними ставками ПДВ. Це 

викличе небезпеку помилок і, відповідно, приводи для додаткових перевірок. 

Так, Наказом Міністерства фінансів від 1 березня 2021 р. № 131 [2] вже 

затверджено нові форми податкової звітності з ПДВ та податкової накладної, 

які містять рядки та графи, призначені для відображення інформації щодо 

здійснюваних платниками податку операцій з постачання окремих видів 

сільськогосподарської продукції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за 

ставкою у розмірі 14%. З 16 березня 2021 р. для аграріїв забезпечено 

можливість реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до 

податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, які 

підлягають складенню за операціями з постачання окремих видів 

сільськогосподарської продукції. 

Отже, зниження ставки ПДВ на сільгосппродукцію, яка є сировиною 

для переробки, не призведе до поліпшення фінансового стану аграріїв. 

Натомість, у випадку значних збитків, як у 2020 році через посуху, 

агропідприємства будуть навпаки ще більше втрачати від зниженої ставки 

ПДВ на свою продукцію. Проте, врегулювання питання сплати та 

відшкодування ПДВ, а також його адміністрування, є актуальним і потребує 

більш нагального вирішення, ніж просто зниження ставки ПДВ. 

https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/nova-forma-podatkovoyi-deklaratsiyi-z-pdv/
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СИСТЕМА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У 

 ВЕНЧУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В сучасних умовах суттєвим елементом розвитку економіки є 

інноваційний розвиток, який можна охарактеризувати як процес 

структурного вдосконалення національної економіки на основі практичного 

використання нових знань. Проте, внаслідок низької ефективності державної 

науково-технічної та інноваційної політики спостерігається подальше 

відставання технологічного розвитку України від розвинутих країн світу. 

В умовах сьогодення в Україні одним із завдань модернізації економіки 

є пошук нетрадиційних шляхів інвестування нових розробок. Однією із 

найбільш ефективних і розповсюджених у створенні та комерціалізації 

нововведень є венчурна діяльність. 

Венчурний бізнес – сфера підприємницької діяльності, пов’язана з 

реалізацією ризикових проектів та інвестицій, головним чином, у сфері 

науково-технічних новинок. Фінансування беруть на себе банки, інвестиційні 

https://www.golovbukh.ua/article/8675-pdv-dlya-slgospvirobnikv-2021
https://www.golovbukh.ua/article/8675-pdv-dlya-slgospvirobnikv-2021
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компанії, спеціалізовані венчурні фірми або юридично самостійні організації, 

зазвичай у формі товариств з обмеженою відповідальністю [4].  

Особливістю функціонування венчурної діяльності є його висока 

ризикованість, яка містить значну кількість непередбачуваних ризиків, для 

управління якими необхідна ефективна система ризик-менеджменту.  

Система ризик-менеджменту управління венчурною діяльністю являє 

собою сукупність принципів, методів, форм і етапів управління венчурним 

капіталом у мікро та макросередовищі в умовах невизначеності та 

конфліктності, яка дозволить вирішити задачу узгодження двох протилежних 

прагнень - максимізацій прибутку і мінімізації ризиків. 

Саме показник «ефективність-ризик» показує, на скільки ефективно 

вкладаються кошти венчурного проекту в розрахунку на одиницю ризику і 

дозволяє здійснювати порівняльний аналіз венчурних проектів з метою 

відбору найбільш прийнятного з них [1]. 

Для формування ефективної системи ризик-менеджменту управління 

венчурною діяльністю, необхідна розробка певного алгоритму дій, який 

являє собою послідовність здійснення етапів моніторингу ризиків, методів їх 

оцінки та формуванню заходів реагування на ризикові ситуації. 

На першому етапі необхідна ідентифікація ризиків, що можуть 

виникати на кожному етапі управління венчурною діяльністю. Тобто 

визначеня ризикоутворюючих факторів мікро- та макросередовища, 

формування системи даних факторів, визначення рівень їх впливу на 

венчурний проект. 

На наступному етапі визначаються методи оцінки ризиків управління 

венчурною діяльністю, використовуючи математичне моделювання. 

Головною метою даного етапу є систиматичне визначення ризикових подій, 

ймовірності та наслідки їх настання.  

Визначившись з оцінкою ризиків, яку можна здійснювати як для 

кожного ризику окремо, так і для різних сукупностей ризиків (при цьому 

необхідно враховувати імовірність кожної з цих подій), необхідно виділити 
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лише ті ризики, які є пріоритетними для управління ними, необхідно 

побудувати карту ризиків [3]. 

Картографування ризиків за таких умов охоплюватиме всі етапи 

управління ризиками та набуватиме ознак моніторингу як процесу 

неперервного дослідження причинно-наслідкових зв’язків діяльності 

організації за кожним з її бізнес-процесів, а не лише методу оцінки ризиків. 

Критерієм такого розмежування доцільно визначити результат 

співвідношення між ймовірністю, частотою та значимістю настання 

відповідних подій, які спроможні вплинути на заплановані результати 

діяльності. Це дасть змогу інтегрувати дії з виявлення та оцінки ризиків у 

повсякденну діяльність, тобто у такий спосіб забезпечуватиметься 

встановлення чітких вимог щодо своєчасного реагування на настання 

відповідних подій, розподіл повноважень й закріплення відповідальності за 

наслідки виконання конкретного завдання [2].  

Дані вимоги обумовлюють необхідність переходу до четвертого етапу 

формування системи ризик-менеджменту – розробці заходів по мінімізації 

наслідків від настання ризикових ситуацій. Традиційно виділяють кілька 

методів мінімізації ризиків, однак, нетрадиційні способи і методи також 

дозволяють ефективно мінімізацувати їх вплив. При цьому основним 

завданням мінімізації ризиків управління венчурною діяльністю є збередення 

технічної і комерційної таємниці про створюваний інноваційний проект. 

Отже, венчурна діяльність позитивно впливає на розвиток національної 

економіки, оскільки сприяє інтенсифікації інноваційного процесу та 

створенню ефективної інфраструктури. Проте, венчурна діяльність є 

високоризикованою та спрямована на створення, виробництво просування на 

ринок нових товарів, технологій, послуг, для реалізації якої необхідний 

детальний алгоритм формування ефективної системи ризик-менеджменту.  
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МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для успішного функціонування підприємства необхідно регулярно 

здійснювати оцінку його конкурентоспроможності. Така оцінка дає 

можливість визначити сильні та слабкі сторони підприємства, виявляти його 

приховані потенційні можливості і відповідно до цього максимального 

удосконалювати його стратегію функціонування, приймати раціональні 

управлінські рішення, розробляти заходи щодо розвитку конкурентних 

переваг та адаптувати підприємство в мінливих умовах господарювання, що 

дає можливість перемагати в конкурентній боротьбі. 

Аналіз існуючих у сучасній літературі теоретичних підходів до оцінки 

конкурентоспроможності підприємств дає підстави для їх класифікації на дві 
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основні групи: аналітичні і графічні (метод, що базується на теорії життєвого 

циклу, метод конкурентних стратегій Ж.-Ж. Ламбена, багатокутник профілів 

та ін.). Методи такої оцінки різних об’єктів можна класифікувати за двома 

основними критеріями: за ступенем об’єктивності (суб’єктивності) 

результатів оцінки та за підходом до оцінки – якісна чи кількісна. До якісних 

методів оцінки конкурентоспроможності відносять моделі оцінки 

конкурентних сил, матричні, методи аналізу (п’ятифакторна модель та 

«національного ромба» М. Портера, SWOT-аналіз, STEP-аналіз, матриця 

BCG). Узагальнюючи наукові дослідження з цього питання, можемо 

представити класифікацію всієї сукупності методів (табл.1). 

За статусом методи оцінки конкурентоспроможності підприємства є 

науковими, вони мають рекомендаційний характер і не є обов’язковими для 

їх застосування. Державних методів оцінки рівня конкурентоспроможності 

підприємств в Україні донині не існує і це, як справедливо зазначають окремі 

фахівці, є однією з причин низького рівня управління 

конкурентоспроможністю. 

Таблиця 1 

Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності підприємства 

Класифікаційна ознака 
Групи методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємств 

За способом оцінки Якісні, кількісні 

За способом відображення 

кінцевого результату 

Матричні, графічні, індексні, аналітичні, 

комплексні, логістичні 

За можливістю прийняття 

управлінських рішень 

Поточні, стратегічні 

  

За напрямом формування 

інформаційної бази 
Критеріальні, експертні 

Залежно від об’єкта оцінки Оцінка конкурентоспроможності персоналу, 

 організації, продукції 

Залежно від мети оцінки Визначення конкурентних переваг, позиціону-вання у 

групі, динаміка позицій у групі 
 

 

Поряд з цим, існує ряд моделей, за допомогою яких можна визначити 

рівень конкурентоспроможності продукції. 
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Рейтингові моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства 

ґрунтуються на: 

 визначенні системи показників оцінки результатів економічної 

діяльності підприємства; 

 їх стандартизації (приведення до порівняльної шкали та надання 

ваги окремим показникам); 

 розрахунку єдиного інтегрального показника – рейтингової оцінки 

стану діяльності підприємства; 

 ранжування підприємства за величиною рейтингу та визначення його 

місця (статусу) в межах певної сфери діяльності або релевантного ринку. 

Найважливішими моментами рейтингових систем оцінювання є відбір 

показників результатів господарської діяльності підприємства та визначення 

«ваги» того чи іншого показника загальній рейтинговій оцінці. 

Методика розрахунку «індекса мікроекономічної конкуренто-

спроможності», яка розроблена групою вчених Інституту стратегії та 

конкурентоспроможності Гарвардської школи бізнесу (США) під 

керівництвом М. Портера, ґрунтується на концепції 

конкурентоспроможності, згідно з якою конкурентна стратегія та якість 

бізнес-середовища є вирішальними у формуванні конкурентних переваг 

підприємства. Згідно з нею субіндекс «діяльність і стратегія компаній» 

розраховується на основі 16 показників, а субіндекс «якість бізнес-

середовища» – 31 показника. У розрахунках цих субіндексів «вага» (вплив) 

першого визначається коефіцієнтом 0,37, а другого – 0,63 [1]. 

Найбільш суттєвим недоліком рейтингових систем оцінювання 

конкурентоспроможності, як зазначають їхні опоненти, є надмірне 

використання експертних методів. І вибір критеріїв відбору субіндексів, і 

визначення вагових коефіцієнтів в цих системах повністю залежать від 

суб’єкта оцінювання, що суттєво знижує об’єктивність узагальнюючого 

висновку. 
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Метод оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі 

розрахунку ринкової частини ґрунтується на уявленні, згідно з яким між 

часткою і рентабельністю існує такий сильний кореляційний зв’язок, що його 

існування, як зазначає Р. Мінітер, доходить до «релігійних переконань». 

Згідно з цим підходом ринкова частка підприємства – це питома вага його 

бізнес-операцій в загальному обсязі операцій на даному ринку. Оцінювання 

конкурентоспроможності за показником ринкової частки підприємства 

супроводжується виділенням певних стандартних положень та віднесенням 

підприємства до класу аутсайдерів, середняків, лідерів або так званих 

«патієнтів», «сірих мишей», «слонів» та «бегемотів» [1]. 

Модель оцінки конкурентоспроможності на основі норми споживчої 

вартості ґрунтується на визначенні обсягу потреб потенційних споживачів 

та їх зіставленні з реальними властивостями певного товару. Інакше кажучи, 

«формула споживчої вартості – це співвідношення між сумою властивостей 

товару та сферою потреб у цих властивостях товару». Оцінювання 

конкурентоспроможності за цією моделлю передбачає детальну сегментацію 

ринків за певними ознаками та розрахунок узагальнюючого показника 

конкурентоспроможності підприємства. Як і в межах рейтингових систем, 

модель оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі споживчої 

вартості ґрунтується виключно на експертному підході, що суттєво знижує 

об’єктивність узагальнюючого висновку [3]. 

Модель оцінки конкурентоспроможності на основі положень теорії 

ефективної конкуренції базується на ресурсній парадигмі конкурентного 

успіху і передбачає оцінку ефективності використання матеріальних, 

фінансових, інтелектуальних та управлінських ресурсів підприємства, які 

поділяються на певні групи з відповідними показниками та коефіцієнтами 

вагомості. Модель оцінювання конкурентоспроможності на основі положень 

теорії ефективної конкуренції більш широко охоплює ресурсні джерела 

формування конкурентоспроможності, проте, як і попередні моделі, вона 
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ґрунтується виключно на суб’єктивній (бальній) оцінці ресурсних джерел, що 

також знижує об’єктивність оцінювання [2]. 

Графічні моделі оцінювання конкурентоспроможності передбачають 

побудову певних матриць, або «поля оцінювання», поділ їх на квадранти 

(зони), які відповідають певному рівню конкурентоспроможності, та 

визначення конкурентного статусу підприємства. Графічним інструментом 

порівняння стану функціонування підприємства та його конкурентів є 

побудова багатокутників конкурентоспроможності – у вигляді векторів-осей, 

зіставлення яких дозволяє виявити слабкі та сильні сторони підприємства. 

Для кількісного вимірювання цих сторін також використовується експертний 

підхід – метод шкалювання. Загальним недоліком графічних методів - їх 

функціональна обмеженість: вони дозволяють сформулювати певні висновки 

щодо напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємства, але не 

забезпечують головного – інтегральної оцінки реального рівня 

конкурентоспроможності підприємства [3]. 

Аналіз наведених методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємства вказує на наявність розбіжностей не тільки методологічного 

характеру, а й підходу до формування переліку показників. У ряді моделей 

для оцінки конкурентоспроможності пропонується використання одного 

показника (метод ринкової частки), в інших – двох або більше показників. 

Необхідно зазначити, що конкурентоспроможність підприємства може 

визначатися на основі різних методичних підходів, таких, як матричні, 

індексні, критеріальні, експертні, графічні, розрахункові та комбіновані [2]. 

Вибір методу оцінки конкурентоспроможності залежить від того, хто та 

з якою метою цю оцінку проводить. Наприклад, узагальнити ситуацію на 

підприємстві і на ринку, побачити шанси та загрози допомагає SWOT-аналіз, 

що будується на основі визначення слабких і сильних сторін підприємства і 

його конкурентів. Процес такого аналізу охоплює три етапи: ідентифікацію 

сильних і слабких сторін; ідентифікацію шансів і загроз та відображення їх з 
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точки зору слабких і сильних сторін підприємства; пошук можливості діяти 

на межі відповідних характеристик підприємства і його конкурентів. 

Даний метод оцінки конкурентоспроможності підприємства 

рекомендується застосовувати в умовах обмеженості існуючої інформації та 

часу для прийняття рішень, він має на меті дослідити у взаємозв’язку такі 

групи факторів: сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози. 

Побудована на основі проведеного дослідження матриця дає змогу 

проаналізувати парні комбінації сильних і слабких сторін з можливостями і 

загрозами, а також виявити пріоритетні сфери ділової активності та 

сформувати управлінські акценти. 

Для дослідження зовнішнього середовища підприємства та 

розроблення заходів щодо мінімізації впливу негативних факторів та 

можливості використання позитивних факторів розвитку підприємства 

рекомендується застосовувати STEP (PEST)-аналіз, назва якого сформувалася 

за початковими буквами англійських слів: суспільство, технологія, 

економіка, політика. Даний метод здійснюється за схемою «чинник-

підприємство». Результати аналізу оформлюються у вигляді матриці, на 

горизонтальній осі якої визначаються чинники макросередовища, на 

вертикальній – сила їхнього впливу в балах, рангах або інших одиницях 

виміру. 

Основною особливістю PEST-аналізу є оцінка макросередовища 

функціонування підприємства, при цьому зовсім не враховується стан 

мікросередовища, що і обумовлює обмеженість його використання. 

Одним із найбільш цікавих комплексних методів оцінювання 

конкурентоспроможності, що дозволяє визначити конкуренту позицію 

підприємства на ринку порівняно із його стратегічними конкурентами, 

виступає побудова багатокутників конкурентоспроможності [4]. Цей метод 

передбачає графічне відображення оцінок становища підприємства і 

конкурентів із найбільш значущих напрямів діяльності, зображених у вигляді 
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векторів-осей. При побудові піраміди конкурентоздатності на радіальних 

осях відображаються розраховані показники підприємства. 

Матричні методи оцінки конкурентоспроможності [4] підприємства 

засновані на використанні матриці – таблиці, у якій впорядковані рядки та 

стовпці з певними елементами. Вони не допускають надати оцінку рівню 

конкурентоспроможності підприємства, проте надають право здійснювати 

аналіз окремих аспектів його діяльності, ринкову позицію, середовище 

функціонування та визначити основні напрями подальшого розвитку. 

Науковці відмічають, як плюси, так і мінуси названих методів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства (рис.1.). 

 
Рис 1. Переваги та недоліки матричних методів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства 

 

Щодо графічних методів оцінювання конкурентоспроможності, то за 

допомогою них, перш за все, можна легко виявити певні закономірності, які 

важко розгледіти в таблицях. За допомогою графіків можна визначити 

конкурентний статус підприємства, який відповідає певному рівню 

конкурентоспроможності.Побудова багатокутників конкурентоспроможності 

дозволяє виявити як сильні, так і слабкі сторони підприємства. Загальні 

переваги та недоліки графічних методів зображені на (рис.2.). 

Більш комплексними при оцінці конкурентоспроможності підприємств 

є індексні методи та метод балів. Реалізація індексних методів зазвичай 
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здійснюється за рядом етапів. При цьому, базою для порівняння можуть 

виступати галузеві показники, показники підприємства-лідера ринку чи 

ретроспективні показники оцінюваного підприємства. 

 
Рис. 2. Переваги та недоліки графічних методів оцінювання 

конкурентоспроможності 
 

На основі методу балів згідно фінансовій звітності, оцінювання 

параметрів здійснюється по п’яти бальній шкалі, де: 

"5" – стан параметра цілком відповідає позитивній 

конкурентоспроможності підприємства; 

"4" – стан параметра не цілком відповідає позитивній 

конкурентоспроможності підприємства; 

"3" – стан параметра слабко відповідає позитивній 

конкурентоспроможності підприємства; 

"2" – стан параметра зовсім не відповідає позитивній 

конкурентоспроможності підприємства. 

Таким чином аналітичні або розрахункові методи оцінки 

конкурентоспроможності підприємства базуються на здійсненні 

розрахунково-аналітичних операцій із вхідними даними. При цьому, в 

залежності від конкретної методики аналізу, застосування даних методів 

може передбачати як прості арифметичні операції, так і досить складні 
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розрахунки. Розрахункові методи поділяються на: специфічні та загальні. 

Специфічні методи оцінюють конкурентоспроможність підприємства за 

окремими аспектами діяльності, а саме: інноваційними, маркетинговими, 

фінансовими. Серед загальних методів оцінювання конкурентоспроможності 

значна роль належить аналізу порівняльних переваг підприємств-

конкурентів, а також методу самооцінки. 

Методи, які зорієнтовані на аналіз усього спектру важливих параметрів 

функціонування підприємств, вітчизняні науковці називають комплексними, 

оскільки вони є, на їхню думку, найбільш обґрунтованими. Позитивними 

сторонами даних методів є одержання точної та достовірної інформації про 

конкурентоспроможність підприємства, його «вузькі місця», а також 

переваги за розширеним переліком порівняльних переваг. Недоліком є те, що 

існує велика плутанина у визначенні конкретних методів оцінювання 

конкурентоспроможності. 

Наступні методи оцінки конкурентоспроможності засновані на теорії 

ефективної конкуренції. Згідно даної теорії, організації, в яких якнайкраще 

організована робота підрозділів і служб є найбільш конкуренто-

спроможними. Ресурси підприємства здійснюють великий вплив на 

ефективність діяльності кожного підрозділу, тому в основі даного підходу 

лежить оцінка групових показників, а також критеріїв конкуренто-

спроможності [10]. 

Разом з тим, всі методи оцінки конкурентоспроможності поділяються 

на якісні та кількісні. Якісні методики є досить універсальними, оскільки їх 

можна застосовувати до різних галузей народного господарства, будівництва 

тому числі. До кількісних методів оцінювання слід віднести суб’єктивні 

методи експертних оцінок, які базуються на безпосередньо їх 

професіоналізмі. Головною перевагою експертних оцінок 

конкурентоспроможності є їх універсальність, оскільки вони є незамінними в 

тих випадках, коли інші необхідні параметри оцінити кількісно неможливо. 
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Зазначені вище переваги та недоліки існуючих методів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства обумовлюють дуже низькі 

можливості практичного застосування даних методів. Основна причина 

криється в тому, що немає чітких критеріїв. За якими необхідно здійснювати 

оцінювання. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ШКОЛЯРІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ПЕРІОД СОЦІАЛЬНОЇ 

МЕДІАКУЛЬУТРИ  

 

Сучасна медіа культура активно впроваджена в навчальні комплекси та 

плани середньої школи. Однак для початкової школи такі тенденції 

неоднозначні та прийнятні. Мета дослідження є оцінка чинників, які 

визначають можливість застосування медіа освітніх елементів у формуванні 

психології особистості молодших класів.  

Згідно фундаментальних досліджень психології дітей [1] відзначено, 

що для учнів 7-9 років (це 1-3 класи) такий процес забезпечує краще 

розрізнення кольорів. Крім того, дівчатка успішніше диференціюють 

предмети за кольором. Така організація навчання дозволяє підвищити 

диференціацію у кольорів як у дівчат, так і хлопчиків. У третьокласників 

здатність диференціювати  кольорові відтінки зростає у 12,8 рази в 

порівнянні  з першокласниками. Четверокласники  вже починають  
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передавати у мовлені  своєрідні відтінки  тонів  біло-рожевого, світло-

зеленого, темно-зеленого кольорів. 

Щодо слухових сприймань, групові навчання теж забезпечують 

підвищення  гостроти слуху та точність сприймання і відтворення звукових 

сигналів. Так, у третьокласників здатність розрізняти  висоту звукових тонів 

у 2,7 рази більша, ніж у першокласників, а точність сприймання і відтворення 

звукових сигналів різниться у 1,6 рази. У дітей молодших класів  відтворення 

сигналів завжди коротше, ніж зі сприйнятими  сигналами-зразками. При 

цьому загальне сприйняття сигналів для молодших школярів зростає у 

процесі групового навчання і така різниця третьокласників від 

першокласників складає  1,6 рази. Крім того, групове навчання  забезпечує  

збільшення і діапазону  індивідуальних відмінностей  у точності  сприйняття 

звукових сигналів. Розвиток слуху в першу чергу залежить від умов 

організації уроку читання, письма та розвитку мовлення. Ілюстрації 

дозволяють дітям узагальнено переказувати зміст тексту та досить вірно 

виявляти суть ситуації  в її  художньо-літературному зображенні. Два перші 

роки шкільного навчання дозволяють дитині поступово перейти від наочно-

практичного через наочно-мовний до образно-мовного і понятійно-мовного 

способу узагальнення 

Вітчизняні дослідження [2] вказують, що школярів першого класу 

приваблюють яскраві ознаки предметів, вони не в змозі зосередитися на 

детальному розгляді предмет та усвідомлювати  його сутність. Проте на 

кінець четвертого, у школярів апарат спостереження  використовують як 

окрема дія, а при тренуванні  закладають окремі риси характеру. Увага в 

учнів 1-2 класів – мимовільна і переходить у довільну в 3-4 класах. Уява 

школяра розвивається у напрямку зростання її керованості, реалістичності, 

що призводить до прояву репродуктивної уяви. А ця уява є вирішальною у 

процесі навчання для розумінні поданого учителем матеріалу. Дуже активно 

вона розвивається за відсутності унаочнення, тому, що мислення школяра 

вимагає  опор у вигляді образів. 
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Таким чином, специфіка розвитку дітей початкової освіти виявляє 

базові особливості формування медіа освітніх принципів для школярів 

початкових класів. Крім того, пріоритетним значенням виступає групове 

навчання, тому елементи медіаосвіти повинні носити характер групового 

сприйняття. Відповідно використання будь-яких медіа інструментів в 

індивідуальному перегляді не повинно допускатися ні в шкільному навчанні, 

ні в домашньому побуті. В іншому випадку, у дітей буде формуватись хибне 

розуміння медіа культури і спотворюватися гармонійний розвиток 

особистості дитини.  
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Розбудова демократичного суспільства в Україні доби незалежності 

сприяла зростанню соціальної активності осіб з інвалідністю, що 

проявляється в діяльності громадських організацій. Вони стають важливими 

соціальними інститутами вирішення соціальних, економічних, політичних, 
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осіб з інвалідністю щодо їх участі у розбудові громадянського суспільства та 

особистісного розвитку [1].  

Вагомим чинником реалізації окресленого вище є інформація, 

доступність якої для означеної категорії громадян України гарантована 

Конвенцією ООН «Про права  осіб з інвалідністю» (2006р.) [5, ст. 4, 9] та 

Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» (1991 р.) [3, ст.12]. 

Заявлена проблема була і залишається предметом наукових досліджень 

багатьох вітчизняних авторів: А. Журавко, О. Лісовець, Ю. Сурміна, Л. 

Тюпті, В.Шахрай (функціонування громадських організацій інвалідів в 

суспільстві), І. Захарової, Л. Коваленко (теоретичні засади інформаційної 

діяльності),  О. Полумисної (інформаційно-комунікаційні ресурси для людей 

з інвалідністю), Т. Миськевич (інформаційна соціалізація осіб з 

інвалідністю). Однак, інформаційна діяльність громадських організацій осіб з 

інвалідністю залишається недостатньо вивченою, що й обумовило нашу 

зацікавленість нею. 

Відповідно до Закону України «Про інформацію» (2011р.) 

інформаційна діяльність трактується як сукупність дій, спрямованих на 

задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави [2]. 

У контексті нашого дослідження доцільним є трактування інформаційної 

діяльності як  сукупності організаційних умов та інформаційних дій, 

технічних засобів, технологічних підходів, що пов’язані з процесами 

переробки, накопичення та передачі інформації з метою задоволення 

інформаційних потреб керівництва та членів громадської організації, їх 

партнерів, державних інституцій, громадськості. 

Мета  інформаційної діяльності – підвищення якості управління 

організацією на основі достовірності та оперативності  даних і розгортання 

інформаційно-комунікаційних процесів між її суб’єктами та об’єктами.  Тому 

технологічно інформаційна діяльність полягає в зборі, переробці, зберіганні 

та передачі інформації, необхідної для прийняття обгрунтованих 
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управлінських рішень і зводиться до виконання таких функцій: вирішення 

програмно-методологічних питань, одержання інформації, використання 

інформації, поширення інформації, зберігання інформації [4, с.9].   

В системі громадських організацій  осіб з інвалідністю провідне місце 

займає «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей 

з інвалідністю  України»  (НАІУ) створена в 2001 р. [6]. Мета діяльності 

організації – захист прав осіб з інвалідністю, включення їх в життя 

суспільства, участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

інвалідності.    

На сьогодні НАІУ об’єднує понад 117 громадських організацій 

(всеукраїнських, регіональних). Вони займаються проблемними питаннями 

осіб з інвалідністю різних нозологій  в усіх сферах життєдіяльності. Тим 

самим діяльність НАІУ зробила значний внесок в розвиток громадського 

руху людей з інвалідністю в Україні.  

Про масштабність та вагомість діяльності організації свідчить 

співпраця з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом 

Міністрів України, державними й приватними структурами, міжнародними 

інституціями, громадськими та релігійними організаціями, засобами масової 

інформації. Взаємодіє з ВООЗ, Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ), УВКБ 

ООН, Струкурою ООН Жінки у партнерстві з ПРООН, МОП, іноземними 

дипломатичними представництвами в Україні, Агенцією міжнародного 

розвитку США, Міжнародною організацією SOFT Tulip, Фондом «Східна 

Європа», Трастовим фондом НАТО з медичної реабілітації в Україні. НАІУ 

має спеціальний консультативний статус при Економічній та соціальній 

раді комітету ООН, є партнером УВКБ ООН, членом Міжнародного Альянсу 

людей з інвалідністю, Міжнародної організації реабілітації (RI) тощо.  

Інформаційна складова є в усіх напрямах  діяльності організації  на 

2018 – 2022 рр. Поширеними формами інформаційної діяльності є: веб-сайт, 

семінари, конференції (Онлайн-конференції), інформаційні кампанії,  круглі 
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столи, тренінги, видання електронних підручників, інформаційно-

методичних збірників, бюлетенів, тощо. 

Важливу роль в інформаційній діяльності НАІУ відіграють 

інформаційні ресурси : веб-сайт та соціальні мережі. Вони містить 

інформацію про її становлення, закони та нормативні документи, звіти, 

фотогалерею, політику та стратегію діяльності (проєкти, інформаційні акції, 

семінари, вебінари, конференції, тренінги, моніторинг проблемних питань і 

сфер діяльності, видавничу діяльність, тематичні повідомлення, анонси 

подій, новини тощо) [7]. Проаналізуємо інформаційну діяльність НАІУ за 

провідними напрямами [6]:  

 Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, 

державних програм України, що стосуються дотримання прав осіб з 

інвалідністю, співпраця з міжнародними правозахисними організаціями 

(підготовка звітів та аналітичних матеріалів). 

Проведення кампаній адвокасі по відстоюванню прав осіб з 

інвалідністю на вільне волевиявлення та участь у політичному й 

суспільному житті (організація семінарів, тренінгів, круглих столів) з метою 

підвищення професійного рівня діяльності громадських організацій людей з 

інвалідністю.  

Сприяння забезпеченню осіб з інвалідністю та маломобільних груп 

населення доступу до інформаційно-комунікаційних систем та технологій,  

Сприяння реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом 

підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти 

(участь в роботі профільних Комітетів Верховної Ради України, робочих 

групах при міністерствах та відомствах на національному та регіональному 

рівнях з питань освіти; проведення навчальних семінарів та тренінгів для 

різних цільових груп, просвітницьких заходів та кампаній по відстоюванню 

прав осіб з інвалідністю на освіту; просвітницька робота з батьками, у яких є 
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діти з інвалідністю та батьками здорових з метою виховання у них 

толерантного ставлення до дітей з інвалідністю). 

Сприяння розширенню участі людей з інвалідністю у сфері зайнятості 

та реалізації права на працю (співпраця з державними структурами та 

бізнесом щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом 

проведення семінарів, тренінгів,  просвітницьких заходів для представників 

бізнесу щодо підтримки включення осіб з інвалідністю у відкритий ринок 

праці.)  

Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, 

забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю 

(проведення моніторингу надання послуг особам з інвалідністю в закладах 

охорони здоров’я; семінарів, тренінгів для різних цільових груп; проведення 

просвітницьких заходів для осіб з інвалідністю щодо їх прав та надання 

якісних медичних послуг).  

Просвітницька та культурно-дозвіллєва діяльність (проведення 

семінарів для різних цільових груп, рекламних кампаній; співпраця зі ЗМІ,  

залучення фахівців з інвалідністю в медійні процеси, формування їх 

позитивного образу; проведення просвітницької роботи серед людей з 

інвалідністю (дітей, молоді), їх залучення до культурно-просвітніх заходів, 

художньої творчості: організація фестивалів, виставок, творчих майстерень, 

вечорів творчості тощо).  

Варто відзначити, що особи з інвалідністю є активними користувачами 

Інтернету (1 248 000) та соціальних мереж (11 845).  

Значна частка інформаційної роботи НАІУ зосереджена у видавничій 

сфері. Зокрема: впродовж 2020 р. розроблено, видано та розповсюджено 78 

тис. примірників літератури, 20 тис. інформаційно-методичних матеріалів 

(брошури для батьків, буклети та посібники з питань реабілітації) [6].  

НАІУ здійснює інформаційно-просвітницькі заходи для лідерів 

організацій щодо підвищення їх інституційної спроможності. Проведено:  
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а) декілька інформаційних сесій: перша «Деякі питання використання 

фінансової підтримки громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, що є 

переможцями Конкурсу програм (проектів, заходів) у 2020 р, який 

проводився Фондом соціального захисту інвалідів»; друга «Діяльність 

державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19 

("Лютіж", "Галичина")»; третя «Діяльність державних центрів комплексної 

реабілітації в умовах пандемії СOVID-19 («Поділля», «Донбас»)»;  

б) Онлайн-вебінари: «Соціальне замовлення: можливості та реалії для 

ГОІ в умовах діючих ОТГ»; «Інклюзивне навчання: підтримка і ресурси для 

щоденної практики»; «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з 

інвалідністю»; «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, 

орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем».  

Інформаційна діяльність НАІУ на міжнародному рівні реалізується у 

виступах з доповідями керівників асамблеї на міжнародних форумах з питань 

вирішення соціальних і правових проблем осіб з інвалідністю,  підготовці 

аналітичних матеріалів про стан реалізації державної політики в Україні 

щодо правого захисту інвалідів, участь в розробці міжнародних  правових 

документів щодо соціального захисту інвалідів тощо.  

Отже, проаналізувавши матеріали веб-сайту та соціальної мережі 

Фейсбук Національної асамблеї людей з інвалідністю, ми переконалися в 

тому, що ця громадська організація здійснює широку інформаційну 

(інформаційно-комунікаційну, інформаційно-просвітницьку) діяльність в 

межах організації, з державними інституціями України та міжнародними 

структурами. Це є вагомим чинником оптимізації правового і соціального 

захисту осіб з інвалідністю, формування комфортного середовища їх 

життєдіяльності (спілкування, освіти, художньої творчості, дозвілля, 

професійної і громадської діяльності, медичного забезпечення, реабілітації) 

та інформаційної соціалізації. Означене може доповнити проблематику 

наукових досліджень в окресленому контексті.  

 



70 

 

Список використаних джерел  

1. Закон України «Про громадські об’єднання» (2012р.). URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17  

2. Закон України «Про інформацію» (2011 р.). URL:http://alex-

ua.com/lawdoc/zakon2.html   

3. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» (1991р.). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-

12#Tex  

4. Захарова І.В., Філіпова Л.Я. Основи інформаційно-аналітичної 

діяльності. Київ : Центр учбової літератури, 2013.  336 с.   

5. Конвенція  про  права  інвалідів. 

URL:http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_g71 

6. Національна асамблея людей з інвалідністю України. Всеукраїнське 

громадське об’єднання. URL: https://naiu.org.ua/.  

7. Полумисна О.О. Інформаційно-комунікаційні ресурси для людей з 

інвалідністю // Вісник ХНУ ім. В. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 

Вип. 13. Харків, 2018. С. 62 – 69. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
http://alex-ua.com/lawdoc/zakon2.html
http://alex-ua.com/lawdoc/zakon2.html
https://naiu.org.ua/


РОЗДІЛ 3 

 

ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ 
 

 

Буга І., студентка II c.c., бак. (11) А, 

Комунальний заклад вищої освіти 

«Рівненська медична академія» 

Науковий керівник: 

Чернієнко О.А., к. н. з фізичного виховання і 

спорту, доц. кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії,  Рівненська  медична академії 

 

ФІЗИЧНИЙ СТАН І СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

Анотація. У системі загальнолюдських цінностей високий рівень 

здоров’я є фундаментальним підґрунтям, яке зумовлює можливість 

повномасштабної реалізації потенціальних здібностей індивіда.  

Проте, нажаль, на сьогодні спостерігається погіршення стану здоров’я 

населення України. Певної актуальності набуває проблема збереження і 

зміцнення фізичного стану студенток 17-18 років. Враховуючи індивідуальну 

підготовку студентів на заняттях з фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах освіти, підтверджено ефективність точного дозування фізичних 

вправ. Зниження рухової активності впливає на фізичний стан, зокрема на 

статуру.  

У статті розглянуто проблему ставлення студентів Рівненської 

медичної академії  до занять фізичною культурою і спортом та виявлені 

фактори, що впливають на рухову активність студентів.  

Відсутність об’єктивних даних про фізичний стан сучасних студенток 

17-18 років, які займаються фізичною культурою і спортом стало 

вирішальним у визначенні спрямованості і актуальності представлених 

досліджень.  
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 Ключові слова: студентки 17-18 років, фізичний стан, постава, 

фізична культура, мотивація, фізичне виховання, рухова активність. 

Анотация. В системе общечеловеческих ценностей высокий уровень 

здоровья является фундаметальным основанием, которое предопределяет 

возможность полномасшатабной реализации потенциальных способностей 

индивида.  

Однако, к сожалению, на сегодня наблюдается ухудшение состояния 

здоровья Украины. Определенной актуальности приобретает проблема 

сохранения и укрепления физического состояния студенток 17-18 лет . 

Учитывая индивидуальную подготовку студентов на занятиях по 

физическому воспитанию в высших учебных заведениях, подтверждена 

эффективность точного дозирования физических упражнений . Снижение 

двигательной активности влияет на физическое состояние, в частности на 

фигуру. 

В статье рассмотрено проблему отношения студентов Ровенской 

медицинской академии к занятиям физической культурой и спортом и 

выявлены факторы, которые влияют на двигательную активность студентов. 

Отсутствие обьективных данных о физическом состоянии современных 

студенток 17-18 лет, которые занимаются физической культурой и спортом 

стало решающим в определении направленности и актуальности 

представленных исследований. 

Ключевые слова: студентки 17-18 лет, физическое состояние, осанка, 

мотивация, физическое воспитание, двигательная активность. 

Abstract. In the system of universal values, a high health level is a 

fundamental basis that determines the possibility of full-scale realization of the 

potential abilities of the individual. However, unfortunately, today the health of the 

population of Ukraine is deteriorating. The problem of preserving and 

strengthening the physical condition of female students aged 17-18 is becoming 

more topical. Considering the individual training of students in physical education 

classes in higher educational establishments, the effectiveness of accurate dosing 
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of physical exercises has been confirmed. Decrease of motor activity affects the 

physical condition, in particular the stature. 

The article considers the problem of the attitude of Rivne Medical Academy 

students to physical culture and sports classes and identifies the factors that 

influence the motor activity of students. 

Time dictates higher demands to a person's social capabilities. New 

opportunities can be created with the help of a balanced, scientifically-grounded 

system of educating young people, protecting and developing their health. History 

shows that it is physical culture and sports, or more precisely, an integral system of 

physical education can give people the most important thing - health. An important 

basis for our study were studies in which it was found that stature is one of the 

characteristics of physical development . It gives an idea of the spatial organization 

of morphological components of the human body, proportions and constitutional 

features of the body, and the deviation of body components from the optimal 

values negatively affects the physical and emotional state. Deviation of body 

components from the optimal values negatively affects the physical and emotional 

state, at the same time, the presence of excess body weight strengthens 

comorbidities. Studies have shown that girls aged 17-18 years have reduced 

indicators of the functional state of the respiratory system, physical fitness and 

psycho-emotional state. Scientists claim that one of the most popular types of 

health activities due to its accessibility, emotionality and effectiveness is physical 

culture and sports in the open air, sports grounds, stadiums. Researches have 

shown a positive effect of physical activity on the development of all muscle 

groups, which allows the use of all types of physical activity for female students 

aged 17-18. Physical culture and sports are one of the main factors in maintaining 

good health and increasing physical activity. 

The lack of objective data on the physical condition of modern female 

students aged 17-18, engaged in physical culture and sports, has become crucial in 

determining the direction and topicality of the presented research. 
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According to scientists, physical culture and sports are a special type of 

activity that promotes the education of the best physical, moral, intellectual, mental 

qualities and is related with the formation of a harmonious personality and health. 

The topicality of the formation of physical culture of the student's 

personality is caused by many factors, including, in particular, the scientific and 

technical process and a sharp decline in physical effort and motor activity. 

During the years of independence, the content, education system and its 

structure, methodological principles have undergone drastic changes, there has 

been a departure from the concepts and approaches that were in Soviet pedagogy 

and in fact made it impossible to take a creative approach to solving problems of 

educational process. 

Modern society makes demands to a broad general culture and education of 

the future specialist, which are important indicators of assessing his readiness for 

professional activity . 

The reform of higher education, aimed at bringing the content of higher 

education in Ukraine to world standards, has significantly changed the organization 

of education in higher educational establishments. In addition, there is a general 

deterioration in the health state of the population of Ukraine, associated with the 

negative impact of socio-economic factors, the annexation of Crimea and the 

aggression of Putin's propaganda against independent Ukraine. 

The implementation of educational tasks is carried out under the influence of 

certain incentives, motivations, which act as the driving forces of students' 

educational activities. They form the motivational sphere of educational activity of 

youth. 

Key words: students aged, physical condition, posture, physical culture, 

motivation, physical education, motor activity. 

Вступ. Час диктує щораз вищі вимоги до соціальних можливостей 

людини. Нові можливості можуть бути створені за допомогою виваженої, 

науково-обгрунтованої системи виховання молоді, захисту і розвитку їх 

здоров’я [13; 17]. Історія свідчить, що саме фізична культура і спорт, а 
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точніше, цілісна система фізичного виховання здатна дати людям 

найголовніше – здоров’я [2; 3]. Важливим підґрунтям для нашого 

дослідження слугували дослідження, в ході яких виявлено, що статура є 

однією з характеристик фізичного розвитку [1; 8; 16]. Вона дає уявлення про 

просторову організацію морфологічних складових організму людини, 

пропорції та конституційні особливості тіла, а відхилення компонентів 

статури від оптимальних величин негативно впливає на фізичний та 

емоційний стан [9; 10]. Відхилення компонентів статури від оптимальних 

величин негативно впливає на фізичний та емоційний стан, в той же час, 

наявність надлишкової маси тіла посилює супутні захворювання [1; 11]. 

Дослідженнями  виявлено, що у дівчат 17-18 років знижені показники 

функціонального стану дихальної системи організму, фізичної 

підготовленості та психоемоційного стану [4; 8]. 

Науковці стверджують, що одним з найбільш популярних видів 

оздоровчих занять завдяки своїй доступності, емоційності та ефективності є 

фізична культура і спорт на відкритому повітрі, спортивних майданчиках, 

стадіонах [7]. Дослідженнями  вчених доведено позитивний вплив 

властивостей занять фізичною культурою на розвиток усіх м’язових груп, що 

дозволяє використовувати всі види рухової активності для студенток 17-18 

років. Заняття фізичною культурою і спортом є одним з основних факторів 

збереження здоров’я та підвищення фізичної активності [5; 6]. 

На думку вчених саме фізична культура і спорт є особливим видом 

діяльності, що сприяє вихованню кращих фізичних, моральних, 

інтелектуальних, психічних якостей і пов’язане з формуванням гармонійної 

особистості та її здоров’я [12]. 

Актуальність формування фізичної культури особистості студента 

викликана багатьма факторами, серед яких, зокрема науково-технічний 

процес і різке зниження фізичних зусиль та рухової активності людини [2].  

За роки незалежності зазнали кардинальних змін зміст, система освіти 

та її структура, методичні засади, відбувся відхід від понять та підходів, які 
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були в радянській педагогіці й фактично унеможливлювали творчий підхід 

до вирішення проблем навчально-виховного процесу [1]. 

Сучасне суспільство висуває вимоги до широкої загальної культури й 

освіченості майбутнього спеціаліста, що є важливими показниками оцінки 

його готовності до професійної діяльності [4; 14]. 

Реформа вищої освіти спрямована на доведення змісту вищої освіти в 

Україні до світових стандартів, значно змінила організацію навчання у 

вищих навчальних закладах [15]. Окрім цього відзначається загальне 

погіршення стану здоров’я населення України, пов’язане з негативним 

впливом соціально-економічних чинників, анексією Криму і агресією 

путінської пропаганди проти незалежної України. 

Виконання навчальних завдань здійснюється під впливом певних 

стимулів, спонукань, які виступають у ролі рушійних сил навчальної 

діяльності студентів. Вони утворюють мотиваційну сферу навчальної 

діяльності молоді [5], у вищій школі досліджувалась відомими українськими 

фахівцями (Т.Синиця, 2015р. щодо зниження показників функціонального 

стану дихальної системи організму; В. Кашуба, Н. Гончарова, А. Ткачова, Т. 

Прилуцька, 2019 р. щодо віднесення більшості студенток 17-18 років  до 

нормостенічного типу статури.  

Мета дослідження – виявити рівень фізичного стану, ставлення 

студенток 17-18 років до фізичної культури і спорту для підвищення 

ефективності занять фізичною культурою і спортом.  

Матеріали і методи. Дослідження проводилися у м. Рівне на базі 

Рівненської медичної академії. В дослідженні взяли  участь 60 студенток 17-

18 років. У ході дослідження застосовувались наступні методи : теоретичний 

аналіз науково-методичної літератури, антропометрія, метод індексів, 

функціональні методи дослідження, методи математичної статистики. 

Гіпотеза.  Передбачається, що оцінка показників фізичного стану 

студенток 17-18 років дозволить створити уявлення про особливості статури 

дівчат 17-18 років, які займаються фізичною культурою і спортом. 
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Організація дослідження. Для виявлення ставлення студенток до 

фізичного виховання і спорту проводилось опитування в формі анкетування. 

Анкета складалась із 24 питань. У дослідженні взяли участь 60 студенток 1-4 

курсів Рівненської медичної академії, що дало змогу виявити ставлення, 

прагнення студентів, недоліки в організації фізичного виховання, 

навчального процесу, сформувати заходи для поліпшення фізичного 

виховання в медичній академії.  

Зі студентками проводилися заняття з фізичного виховання відповідно 

до державної навчальної програми. Для характеристики форми тіла  

проводився вимір обхватних розмірів зап’ястка, грудної клітки, плеча, 

сідниць, стегна, талії і гомілки. Оцінка гармонійності форми тіла 

проводилась за допомогою підраховування індексу пропорційності. Метод 

індексів дозволив розрахувати індекс маси тіла для визначення наявності 

надлишкової маси та ідеальну масу тіла. Розрахунок життєвого індексу 

дозволив об’єктивізувати показники життєвої ємності легень. Силовий індекс 

дозволив оцінити силу м’язів – згиначів сильнішої руки.  

Для визначення функціонального стану дихальної системи 

використовували метод спірометрії, проби Штанге та Генча. Для визначення 

функціонального стану серцево-судинної системи проводили вимірювання 

частоти серцевих скорочень (ЧСС), артеріального тиску, розраховано 

додаткові показники функціонування системи кровообігу (хвилинний об'єм 

крові, пульсовий та середньодинамічний тиск).  

Для комплексної оцінки стану серцево-судинної та дихальної систем 

використовували індекс Скібінскі. Рівень соматичного (фізичного) здоров’я 

визначався за методикою Л.Г.Апанасенко.  

Студентки, які прийняли участь у дослідженнях надали письмову згоду 

щодо їх участі у даному дослідженні.   

Перш за все нами було виявлено підготовленість студенток 17-18 років 

(табл.1). 
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Таблиця 1 

Оцінка фізичної підготовленості студенток 17-18 років (в балах),  

тести з фізичної підготовленості 

Стрибок у 

довжину з 

місця 

Піднімання тулуба з 

положення лежачи в 

положення сід 

протягом 60 с 

12-хвилинний 

біг 

(Тест Купера) 

Човниковий 

біг на 

витривалість 

Вис на 

зігнутих 

руках 

5,27±0,33ᵡ±m 7,93±0,18ᵡ±m 4,57±0,25ᵡ±m 4,77±0,28ᵡ±m 7,43±0,25ᵡ±m 

 

Показники, подані у табл. 1 свідчать про  фізичну підготовленість 

Тестування з фізичної підготовленості студенток 17-18 років свідчить  – 

показник вірогідності розходжень р < 0,05. 

 Фізична підготовленість студенток 17-18 років виявилась нижчою 

середнього рівня. Тестування фізичної підготовленості виявило, що 

студентки 17-18 років мають гірші результати тестів з бігу. Дещо кращі 

показники виявлено при виконанні тестів «підйом тулуба з положення 

лежачи на спині протягом 60 с та «вис на зігнутих руках». 

У студенток на початку дослідження реакція дихальної системи (проба 

Сєркіна) на навантаження була незадовільною, що вказує на погіршення 

функції дихання, а також кровообігу і нервової системи: 

- 40 студенток мали середню реакцію дихальної системи на 

навантаження; 

- 20 студенток мали погану реакцію дихальної системи на 

навантаження; 

Реакція дихальної системи на навантаження у студенток суттєво не 

змінилася. При цьому 66,67% мали середню, а  23% погану реакцію системи 

дихання на фізичне навантаження і тільки 10,00% відзначались високим 

рівнем реакції. 

Встановлено, що антропометричні показники студенток 17-18 років 

знаходяться в межах вікової норми. Це дає підстави стверджувати, що в 

подальшому під час занять студенток 17-18 років необхідно буде 

диференціювати тренувальні засоби з метою корекції форм статури дівчат.  
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Детальний аналіз показників індексу маси тіла у студенток 17-18 років 

дозволив констатувати, що у переважної більшості дівчат-підлітків 

спостерігається нормальна маса тіла. Проте в межах генеральної сукупності 

виявлені студентки з дефіцитом маси тіла (5,01%) та студентки схильні до 

ожиріння (26,67%). Варто вказати, що надмірна вага у таких студенток 

створює умови для відхилення в стані здоров'я та підвищення ризику 

виникнення деяких захворювань (діабет, атеросклероз, гіпертонія тощо), їх 

віднесено ООН у 2000 р. до основних факторів ризику для здоров'я.  

Середньогруповий показник індексу маси тіла має значення 24,63±4,61 

кг/м2. Це вказує на те, що у більшості студенток спостерігається середній та 

помірно підвищений ризик виникнення супутніх захворювань. 

За формулою Берингарда нами була розрахована ідеальна маса тіла для 

кожної студентки окремо та для обраної генеральної сукупності. 

Встановлено, що у студенток 17-18 років відхилення від ідеальної маси тіла      

(


х±S) становить -0,07±0,13%. Завдяки розрахунку ідеальної маси тіла ми 

мали змогу більш детально та коректно встановити відсоток студенток, 

схильних до ожиріння І та ІІ ступенів, ніж за показником індексу маси тіла. 

Так виявлено 30,06% студенток, які схильні до ожиріння. Це дещо більше 

ніж виявлено нами під час розрахунку індексу маси тіла, і вказує на більшу 

доцільність використання в подальшому означеного показника. 

З метою визначення наявності надлишкового жиру в організмі нами 

було визначено жировий компонент маси тіла. Встановлено, що переважна 

кількість дівчат (40 осіб) мають нормальний жировий компонент маси тіла, у 

16 студенток спостерігається надлишок жиру та у 4 – недостатність жиру. 

Для характеристики форми тіла нами проводився вимір обхватних 

розмірів – зап’ястка, грудної клітки, плеча, сідниць, стегна, талії і гомілки 

(табл. 2).  
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Таблиця 2 

Обхватні показники студенток 17-18 років 

Обхватні показники 


х  
S m V, % Xmax Xmin 

Обхват зап’ястка, см 15,88 1,56 0,20 9,84 10,00 19,00 

Обхват грудної клітки,см 92,78 10,58 1,37 11,40 75,00 123,00 

Обхват плеча, см 32,17 8,20 1,06 25,50 22,00 81,00 

Обхват сідниць, см 96,45 15,66 2,02 16,24 55,00 135,00 

Обхват стегна, см 60,51 9,18 1,19 15,18 44,00 81,00 

Обхват гомілки, см 37,03 8,33 1,07 22,48 14,00 83,00 

Обхват талії, см 76,15 12,52 1,62 16,45 59,00 102,00 

 

Аналіз даної таблиці показав, що слабка варіабельність вибірки 

спостерігається лише за показником обхвату зап’ястка (V=9,84%); середня – 

за показниками обхвату грудної клітки (V=11,40%), сідниць (V=16,24%), 

стегна (V=15,18%) та талії (V=16,45%); значна – за показником маси тіла 

(V=22,48%). Це свідчить про відсутність гармонійності форм тіла у 

студенток 17-18 років. Під час оцінки пропорційності обхватних розмірів 

слід зауважити, що 27% студенток мали модельні та 51% належні показники 

за обхватом талії, з них у 68% спостерігалися модельні та належні показники 

за обхватом сідниць та стегон. Однак, серед тих хто за обхватними розмірами 

не вкладався в нормативи, такі ділянки, як плече та груди потребували 

індивідуальної корекції загального об’єму завдяки розвитку м’язової 

тканини, відповідно в 23% та 13% дівчат-підлітків. Ділянки ж талії, стегон та 

сідниць, навпаки, потребували індивідуального зменшення обхватних 

розмірів за рахунок кількості жирової тканини в 23%, 20%, 26% та 7% дівчат-

підлітків. 

Визначення типу статури дівчат-підлітків за індексом Соловйова довів, 

що 74,5%  обстежених дівчат-підлітків за типом статури належать до 

нормостенічного типу. Отже у студенток даної конституції основні розміри 

тіла пропорційні. Такі студентки повинні мати стрункі ноги, тонку талію і, в 

цілому, красиву гармонійну постать. Довжина тіла частіше середня. 
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Астенічний тип статури притаманний 15,3% студенток та гіперстенічний – 

10,2%. 

Оцінка гармонійності форми тіла проводилась за допомогою 

підрахунку індексу пропорційності та порівнянням фактичних та 

нормативних величин. Отримані нами дані дали змогу підкреслити 

попередній наш висновок про відсутність гармонійності форм тіла дівчат-

підлітків 17-18 років. 

Нами встановлено, що найбільша кількість (34 студентки) за 

показником ступеня відхилення індексу пропорційності обхватних розмірів 

грудної клітки від показників довжини тіла стосувалися показників учасниць 

конкурсів краси. 12 студенток мають належний рівень ступеня відхилення 

індексу пропорційності обхватних розмірів сідниць від показників довжини 

тіла.  

Незначне перевищення індексу пропорційності обхватних розмірів 

плеча від показників довжини тіла мали 5 студенток, 9 – також мали значне 

перевищення індексу пропорційності обхватних розмірів плеча від 

показників довжини тіла. Отримані нами дані свідчать про дисгармонічність  

рівня фізичного розвитку студенток та вказує на необхідність корекції форм 

їхньої статури. 

Тип фігури ми визначали за показником співвідношення розмірів талії і 

стегон. Нами встановлено, що 100% студенток, які взяли участь у нашому 

дослідженні за місцем знаходження жиру у ділянці живота та верхньої 

частини тіла належать до абдомінального (чоловічого типу).  

При цьому лише у 5 дівчат (8,35%) даний показник знаходився на 

нижній межі даного індексу. Це вказує на те, що за правильно скоригованого 

диференційованого підходу до занять фізичною культурою і спортом ці 

студентки можуть за типом фігури перейти до глютеофеморального 

(жіночого типу).  
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Оцінка функціонального стану дихальної системи проводилась за 

допомогою визначення показників ЖЄЛ, НЖЄЛ, проб Штанге та Генча 

(табл. 3). 

Таблиця 3 

Функціональні показники дихальної системи студенток 17-18 років 

Тип статури 


х  
S m V, % Xmax Xmin 

ЖЄЛ, мл 2470,08 310,42 40,08 12,57 1850 3050 

НЖЄЛ, мл 3660,42 395,44 51,05 10,80 2950 4530 

Життєвий індекс, мл/кг 36,54 8,47 1,09 23,18 18,002 53,51 

Проба Штанге, с 36,80 4,10 0,53 11,13 25,00 52,00 

Проба Генча, с 31,40 4,51 0,58 14,37 20,00 45,00 

 

Встановлено, що при нормі ЖЄЛ для студенток 17-18 років 2,5-4 л 

середньогруповий показник становив 2470,08 мл. Це є дещо нижчим за 

рекомендовану ВООЗ норму. Також варто вказати на середню варіабельність 

вибірки за показниками ЖЄЛ (V=12,57%), НЖЄЛ (V=10,80%), проб Штанге 

(V=11,13%), Генча (V=14,37%) та значну  – за показником життєвого індексу 

(V=23,18%).  

З метою об’єктивізації показника життєвої ємності легень нами 

розраховувався життєвий індекс. Встановлено, що на 1 кг маси тіла підлітків 

припадає 36,54 мл ЖЄЛ (при нормі 55–60 мл/кг). Зважаючи на те, що в нормі 

показник фактичного значення ЖЕЛ  відхиляється від НЖЕЛ в межах ±15% - 

можемо констатувати незадовільний рівень функціонального стану дихальної 

системи за цим показником. 

Також нами встановлено, що за показником проби Генча жіночий 

організм є більш адаптованим до нестачі кисню, ніж за показником проби 

Штанге.  Хоча порівнюючи показники цих двох проб бачимо що їх середньо 

групові показники майже збігаються та становлять 36,80 с та 31,40 с, 

відповідно. Проте у 98,33% студенток оцінка функціонального стану за 

пробою Штанге відзначається як «погана», в той час як у 86,84% студенток 

за показником проби Генча як «нижча» за середню. 
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Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи проводилася 

методом вимірювання ЧСС в стані відносного спокою, систолічного та 

діастолічного артеріального тиску. З метою більш детального дослідження 

функціонального стану серцево-судинної системи дівчат було розраховано 

додаткові показники функціонування системи кровообігу: хвилинний об'єм 

та систолічний об’єм крові, пульсовий тиск (табл. 4). 

Таблиця 4 

Функціональні показники серцево-судинної системи студенток 17-18 рр. 

Тип статури 


х  
S m V, % Xmax Xmin 

ЧСС, уд/хв. 74,70 13,04 1,68 17,46 60,00 114,00 

Систолічний АТ, мм рт.ст. 116,98 9,82 1,27 8,39 90,00 131,00 

Діастолічний АТ, мм рт.ст 70,70 9,34 1,21 13,21 50,00 93,00 

Хвилинний об'єм крові, мл 4245,39 1074,69 138,74 25,31 2528,4 7213,5 

Систолічний об’єм, л 57,23 12,37 1,60 21,62 36,35 80,15 

Пульсовий тиск, мм рт.ст. 46,28 13,72 1,77 29,63 19,00 67,00 

Середньодинамічний тиск, мм 

рт.ст. 
86,13 6,96 0,90 8,08 70,00 105,30 

 

З наведеної таблиці спостерігається слабка варіабельність вибірки 

лише за показником систолічного АТ (V=8,39%). Середня варіабельність 

вибірки спостерігається за показниками ЧСС (V=17,46%), діастолічного АТ 

(V=13,21%); значна – за показником ХОК (V=25,31%); систолічний об’єм 

(V=21,62%); пульсового тиску (V=29,63%). Це свідчить про неоднорідність 

вибірки та вказує на те, що під час роботи з такими студентками необхідно 

диференційовано підходити до планування їхнього навантаження. 

Розрахунок  середньодинамічного тиску – показника погодженості 

регуляції серцевого викиду та периферичного опору вказує, що у 46,76% 

студенток даний показник є вищим за рекомендовану норму 75-85 мм рт.ст. 

Виявлено, що середні показники ЧСС студенток задовольняють 

рекомендованим ВООЗ нормам. Переважна більшість студенток мають 

відмінний (20,04%) та добрий (40,08%) функціональний стан ЧСС. В той же 

час показник норми систолічного артеріального тиску спостерігається у 

66,8% дівчат, а діастолічного – тільки у 5,01%. 
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Для оцінки сили м’язів – згиначів сильнішої руки у відсотках до маси 

тіла нами розраховувався силовий індекс (табл. 5).   

Таблиця 5 

Показники силового індексу студенток 17-18 років 

Тип статури 


х  
S m V, % Xmax Xmin 

Динамометрія права рука, кг 21,87 4,61 0,59 21,07 12,00 40,00 

Динамометрія ліва рука, кг 20,40 4,22 0,54 20,66 12,00 38,00 

Силовий індекс, ум.од. 33,20 9,36 1,21 28,19 16,67 65,57 

 

Нами враховувалося, що чим більше м’язова маса, тим більше сила. 

Варто вказати, що серед означених показників спостерігалася значна 

варіабельність вибірки (V коливається в межах від 20,66%  до 28,19%. 

Нормою даного показника для найсильнішої руки для дівчат цей показник 

повинен дорівнювати 48–50%, однак жодна з студенток не показала такий 

результат. 

Для комплексної оцінки стану серцево-судинної та дихальної систем 

використовували індекс Скібінскі. Варто вказати, що в показниках резервних 

можливостей апарату зовнішнього дихання за індеком Скібінскі 

спостерігається значна варіабельність вибірки (V=22,58%), середній 

показник по групі (


х±S) склав 12,50±2,82. Оцінюючи показник індексу 

Скібінскі, зауважимо, що у 64,93% студенток спостерігається задовільний, а 

35,07%  – незадовільний стан серцево-судинної та дихальної систем. 

Обстежувані не мають достатніх функціональних можливостей системи 

дихання та стійкості організму до гіпоксії, що може зумовлювати метаболічні 

зрушення в органах та організму загалом. 

 Одним з важливих показників даної методики є критерій резерву та 

економізації функцій серцево-судинної системи (індекс Робінсона). Він 

характеризує стан регуляції серцево-судинної системи та рівень обмінно-

енергетичних процесів у міокарді. Встановлено, що переважна кількість 

(41,75%) студенток мають вищий за середній рівень процесів енергетичного 
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обміну в міокарді. Отже ці студентки мають достатньо високі показники 

максимальних аеробних можливостей та загальний рівень фізичного здоров’я 

Експрес-оцінка рівня соматичного (фізичного) здоров’я студенток 17-

18 років. Для оцінки рівня соматичного здоров’я студенток 17-18 років на 

етапі констатувального експерименту нами була застосована розроблена  

Г.Л.  Апанасенко методика кількісної експрес-оцінки рівня соматичного 

(фізичного) здоров  я. В її основу покладені антропометричні показники 

(зріст, маса тіла), фізіометричні (ЖЄЛ, ЧСС, сила кисті, рівень систолічного 

тиску) та визначення часу відновлення ЧСС після функціональної проби 

Мартіне – Кушелевського (20 присідань за 30 с) (табл. 6). 

Таблиця 6 

Оцінка рівня соматичного здоров’я студенток 17-18 років 

Показники 


х  
S m V, % Xmax Xmin 

Маса тіла / зріст, кг/м² 24,63 4,61 0,59 18,71 18,29 35,91 

ЖЄЛ / маса тіла, мл/кг 36,54 8,47 1,09 23,18 18,002 53,51 

Динамометрія / маса тіла, % 33,20 9,36 1,21 28,19 16,67 65,57 

ЧСС х АТс /100, ум. од. 87,12 15,42 1,99 17,69 55,80 140,40 

Час відновлення ЧСС після 20 

присідань за 30 с 
2.20,85 25,03 3,23 17,77 1.33,0 3.08,0 

Загальна оцінка рівня здоров’я, сума 

балів 
1,85 2,48 0,32 134,20 -3 8 

 

У зв’язку з тим, що більшість розрахованих нами показників детально 

була проаналізована нами, вище зупинимося лише на загальній оцінці рівня 

соматичного здоров’я студенток. Так, загальна оцінка рівня фізичного 

здоров’я студенток  відповідає низькому рівню і складає 1,85 бали. При 

цьому спостерігається значна неоднорідність вибірки за критерієм фізичного 

здоров’я (V=134,20%). 

Оцінка рівня здоров’я студенток за методикою Г.Л. Апанасенка 

дозволяє розподілити їх на три групи за рівнями соматичного здоров’я: 

низький (79,96% дівчат); нижчий за середній рівень (13,36% дівчат) та 

середній рівень (6,68% дівчат). Отже варто вказати, що більшість студенток 

17-18 років знаходяться за межею безпечного рівня здоров’я. 
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Ми дослідили мотиви відвідування занять  і фактори впливу на рухову 

активність з фізичного виховання студенток 17-18 років в медичній академії 

(табл. 7, 8). 

Таблиця 7 

Мотиви відвідування занять з фізичного виховання, ранг 

Назва мотиву 
Курс навчання 

1 2 3 4 

Зміцнити здоров’я 1 1 1 1 

Підвищити фізичну підготовленість 2 2 2 2 

Прагнення уникнути неприємностей у зв’язку з пропусками занять 6 6 5 4 

Займатися одним з видів спорту 6 5 4 3 

Самостійно вдосконалювати спортивну   майстерність 6 6 4 3 

Приймати участь в організації занять по фізичному вихованню 3 4 5 6 

 

Таблиця 8 

Фактори впливу на рухову активність студентів, ранг 

Фактори 
Курс навчання 

1 2 3 4 

Поганий стан здоров’я, втома 1 1 1 1 

Великий обсяг навчальної роботи 2 2 2 2 

Відсутність вільного часу 6 6 5 4 

Відсутність спортивної бази 6 5 4 3 

 

На ставлення студентів до фізичного виховання і спорту впливають 

різноманітні фактори. Основним фактором який негативно впливає на 

ставлення студентів до фізичного виховання і спорту є брак вільного часу 

(табл. 8)/ 

У студентів перших курсів не сформовані навички раціонального 

використання самостійної роботи. Тому друге й третє рангове місця посіли 

такі фактори: великий обсяг навчальної роботи, поганий стан здоров’я і 

втома, недостатнє харчування (табл.8)  

На другому місці знаходиться мотив підвищення фізичної 

підготовленості юнаків (табл.7). Студенти здебільшого виконують фізичні 

вправи для корекції окружностей частин тіла, зменшення маси тіла. Тому з 
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естетичної точки зору, цей мотив є важливим чинником фізичного виховання 

дівчат. 

На останньому місці знаходиться мотив – самостійно вдосконалювати 

спортивну майстерність. Очевидно, що більшість студентів не зацікавлені 

займатись спортом, в широкому розумінні цього вислову. 

 Анкетування свідчить, що рівень інтересу студентів до фізичного 

виховання невисокий і знижується у процесі навчання. Зважаючи на те, що 

оздоровча й спортивна діяльність студентів юнаків і дівчат визначається 

мотивацією, нами вивчалися мотиви фізичного виховання дівчат 17-18 років. 

Висновки.  Встановлено, що антропометричні показники студенток 17-

18 років знаходяться  в межах вікової норми, відхилення від ідеальної маси 

тіла становить -0,07±0,13% [1].  В той же час 30,06% студенток схильні до 

ожиріння. 100% студенток, які взяли участь у нашому дослідженні за місцем 

знаходження жиру у ділянці живота та верхньої частини тіла належать до 

абдомінального (чоловічого типу). Студенткам притаманний незадовільнй 

рівень функціонального стану дихальної системи.  За показником індексу 

Скібінскі у 64,93% студенток мають задовільний, а 35,07% – незадовільний 

стан кардіореспіраторної системи.  Показник індексу Робінсона встановив, 

що 41,75% студенток мають вищий за середній рівень процесів 

енергетичного обміну в міокарді. Отже ці студентки мають достатньо високі 

показники максимальних аеробних можливостей та загальний рівень 

фізичного здоров’я. Рівень соматичного (фізичного) здоров’я за методикою 

Л.Г.Апанасенко «Експрес-скринінг рівня соматичного здоров’я» довів, що 

79,96% студенток мають низький рівень здоров’я.  

Встановлено, що у переважної більшості студенток спостерігається 

дисгармонічність  рівня фізичного розвитку, незадовільний рівень 

функціонального стану кардіореспіраторної системи, низький рівень 

соматичного здоров’я. 

Проведені дослідження дозволили створити уявлення про фізичний 

стан студенток 17-18 років, які займаються фізичною культурою і спортом. 
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Аналіз антропометричних характеристик 60 обстежених студенток виявив, 

що показники індексу маси тіла у більшості студенток (56,78%) знаходились 

у межах норми, при цьому 9,9% студенток потребують зменшення кількості 

жирової тканини в їх організмі без загального зменшення маси тіла, та 

26,67% студенток потребують зменшення маси тіла за рахунок зменшення 

жирового компоненту. Оцінка пропорційності обхватних розмірів, яка 

проводилась для подальшої корекції форми тіла, виявила, що у більшості 

студенток індекси пропорційності сідниць (58,45%), талії  та стегна (по 

51,77%) знаходились у межах норми; 41,75% студенток мали пропорційні 

розміри за обхватом плеча, а 86,84% за показниками обхвату грудей 

відповідали показникам учасниць конкурсів краси. Встановлено, що 28,19% 

студенток необхідне індивідуальне збільшення загального об’єму такої 

ділянки тіла, як плече завдяки розвитку м’язової тканини. В той же час 

21,51% студенток потребує індивідуальної корекції (зменшення обхватних 

розмірів за рахунок кількості жирової тканини) ділянок талії та стегон, а 

6,68% - сідниць.  

Визначення функціонального стану організму  студенток 17-18 років за 

показниками ЧСС, артеріального тиску, ЖЄЛ, проб Штанге та Генча 

засвідчило переважання у студенток недостатнього рівня функціональних 

можливостей системи дихання та стійкості організму до гіпоксії. 

 Спостерігається високий рівень інтересу студентів до фізичного 

виховання і спорту на першому і другому курсах навчання. 25,1 % дівчат і 

юнаків першого курсу і 22,3% - другого мають високий інтерес до занять 

фізичного виховання і спорту, 36,6% і 38,7% -середній. На старших курсах 

навчання інтерес до занять і виконання фізичних вправ знижується. 5,8% 

студентів четвертого курсу негативно ставляться до фізичного виховання і 

спорту. На ставлення дівчат до фізичного виховання і спорту впливають такі 

чинники: слабка фізична підготовка, що передувала вступу до академії, 

великий обсяг навчальної роботи, нестача вільного часу. Методично 

правильна постановка навчальної і виховної роботи як на заняттях фізичною 
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культурою, так і в учбово-спортивних відділеннях, сприяє виникненню 

активного пізнавального інтересу до спортивної діяльності та її результатів, 

формує позитивні особистісні мотиви. 

В результаті анкетування, можна зробити висновки, що ставлення 

студентів до фізичного виховання можна поліпшити за умов розвитку 

матеріальної бази, вдосконалення навчального процесу і змісту занять.  

Проблема підвищення якості вищої освіти, перш за все, пов’язана з її 

визначальною складовою-викладачем, а також характером його стосунків із 

студентами як провідної умови ефективності організації навчального процесу 

у вищій школі. У цьому аспекті важливо зазначити механізм та особливу 

структуру формування мотивації. Згідно з якою домінуюча мотивація (мотив, 

що зумовлений зовнішніми чинниками та загальноприйнятими 

переважаючими установками), а мотивація, що зумовлена самою діяльністю, 

є ситуативною. 

Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на пошук 

раціонального співвідношення засобів, які б забезпечили оптимальне 

співвідношення розвитку основних фізичних якостей і високий рівень 

резистентності організму до впливу факторів довкілля. Формування 

умотивованого прагнення розвивати свої фізичні, духовні сили і можливості 

є важливим завданням фізичного виховання у процесі навчання; прагнення 

людини до здорового способу життя слід розглядати як складову загальної 

культури особистості. Розуміння мотивів, достатньо високий рівень 

активності на заняттях, успіх в оволодінні окремими видами вправ, 

формують активний інтерес студентів до різних видів спортивної діяльності, 

що виступає як діючий мотив [3]. Інформація про стан здоров’я, дані історії 

хвороби студента дадуть можливості викладачу і медикам розробляти 

оптимальну програму занять, яка буде орієнтована на кожного студента і 

відповідати вимогам, які відповідають фізичній підготовленості студента і 

випускника ВУЗу. Дискусія. Дослідження дозволяють відзначити, що 

студенткам 17-18 років здебільшого притаманна дисгармонійність форм тіла, 
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а надмірна вага, яка зафіксована у 26,67% студенток, здатна створювати 

умови для відхилення в стані здоров'я та підвищення ризику виникнення 

захворювань. Встановлено, що за показником співвідношення розмірів талії і 

стегон сучасні дівчата за місцем знаходження жиру у ділянці живота та 

верхньої частини тіла належать до абдомінального (чоловічого типу). При 

цьому лише у 8,35% студенток даний показник знаходиться на нижній межі 

даного індексу. Це вказує на те, що при правильно скоригованій програмі 

занять фізичною культурою і спортом ці студентки можуть за типом фігури 

перейти до глютеофеморального (жіночого типу).  

З’ясовані відмінності у показниках варіабельності вибірки за 

показником довжини тіла, що підтверджує висновки попередніх дослідників 

(Мартинюк, 2011). 

Доповнено дані Ю.І. Беляк (2014) щодо детермінованості показників 

фізичного стану студенток 17-18 років від індивідуально-типологічних 

особливостей, які зовні виражаються через будову тіла підлітків, а 

збільшення тотальних розмірів тіла супроводжується зниженням їх рівня 

фізичного стану. 

Розширено відомості  О.В. Мартинюк (2016) та С.В. Сологубової 

(2012), Ю.І. Томіліної (2016) щодо низького рівня соматичного здоров’я 

підлітків 17-18 років. Результати анкетування свідчать, що найбільше 

інформації про фізичне виховання і спорт студенти отримують із 

телебачення. Отже, переважну більшість відомостей про фізичну культуру 

студенти отримують від засобів масової інформації. Найменше інформації 

про фізичну культуру студенти отримують із спеціальної літератури, 

зустрічей з відомими спортсменами та фахівцями фізичного виховання і 

спорту. У процесі дослідження з’ясувалося, що лише 26,4% студентів 

систематично займаються фізичними вправами, 36,8% - зрідка. Отже, можна 

вважати, що понад половину опитаних не турбується про свій фізичний 

розвиток. Для 23,6% опитуваних рівень фізичного розвитку не є складовою 

частиною культури людини, а 51,0% опитаних не змогли відповісти на це 
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запитання. У процесі навчання в академії 20,1% студентів відмічають значні 

позитивні зрушення своєї фізичної підготовленості. Аналіз результатів 

анкетування показав: на перше місце студенти ставлять мотив відвідування 

занять із фізичного виховання – прагнення зміцнити здоров’я (табл. 1).  

Отже, в процесі розробки програми оздоровчих занять фізичною 

культурою з метою підвищення ефективності цих занять необхідно буде 

враховувати дисгармонічність в рівні фізичного розвитку студенток, 

незадовільний рівень функціонального стану, їх кардіореспіраторної системи 

та низький рівень соматичного здоров’я. Перспективи подальших 

досліджень. Отримані в результаті дослідження дані будуть покладені в 

основу диференційованого підходу до занять фізичною культурою і спортом 

з студентками 17-18 років, з різними типами статури. Вдячності. 

Висловлюємо слова подяки керівництву Рівненської медичної академії  та 

навчально-науковому інституту охорони здоров’я НУВГП м. Рівне за 

можливість проведення досліджень. Конфлікт інтересів. Автори заявляють, 

що не існує ніякого конфлікту інтересів. 
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ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 

ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯК УМОВА УСПІШНОЇ 

РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

В  Україні прийнято  закон, згідно з яким здійснюється залучення дітей 

з  ООП до освітнього процесу в дошкільних закладах, загальноосвітніх 

навчальних закладах, позашкільних закладах. Безумовно, варто враховувати 

особливості таких дітей, пам’ятати про  доступність будівель та  споруд, 

відповідність приміщення закладу освіти. Діти з порушеннями 

інтелектуального розвитку, сенсорними чи фізичними порушеннями мають 

право відвідувати освітній заклад. При зверненні із заявою батьків дитини з 



 94 

ООП, в дитячому садку відкривають інклюзивну групу, в якій, поряд із 

здоровими ровесниками, може бути не більше трьох дітей з ООП та 

присутній асистент. 

Поява дітей з ООП потребує того, що працівники дошкільних закладів 

(вихователі, психолог, фізінструктор, медсестра, методист, завідувачка) 

повинні здобути нові знання, сформувати нові вміння і навички, ціннісне 

ставлення, опанувати нові ролі.  

Діяльність медичної сестри є багатогранною і в закладах дошкільної 

освіти  де є інклюзивні групи, медична сестра виконує нові професійні ролі.   

Перша зустріч з дітьми з ООП може викликати у працівників тривогу, 

хвилювання, навіть дискомфорт  ( і це нормально). Адже, вони не впевнені, 

чи зможуть налагодити взаємини з такою дитиною.  

Зрозуміло, що крім професійної компетентності, у медсестри 

дошкільного закладу, повинна бути сформована психологічна 

компетентність. Завдяки цьому, медсестра вмітиме налагоджувати стосунки з 

керівництвом, підлеглими, дітьми дошкільного віку, а в разі відкриття 

інклюзивних груп – з дітьми з особливими освітніми потребами, батьками 

вихованців.  

У професійній діяльності медичним сестрам необхідно володіти 

знаннями загальної і медичної психології. Під час навчання у вищих 

медичних навчальних закладах I-II рівнів акредитації вивчається курс 

„Основи загальної та медичної психології‖. Цей предмет охоплює дві 

частини –загальну та медичну психологію. Він  розрахований на 

теоретичний, практичний курси навчання та самостійну позааудиторну 

роботу студентів. Однак, на наш погляд, завдання у програмі ставляться не 

чітко, узагальнено, а питання психологічних особливостей дітей з 

особливими освітніми потребами взагалі не розглядалися. Тому, у системі 

післядипломної освіти необхідно працювати над формуванням психологічної 

компетентності медичних сестер ДНЗ. 
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Знайомство з батьками вихованців. Найперше завдання, вселити надію 

батькам дитини, намагатися встановити з ними контакт з ООП, що в 

дитячому садку зможуть прийняти дитину з ООП і тут забезпечать їй всі 

необхідні умови.  Іноді, з перших хвилин впадає в очі неадекватна поведінка 

батьків. Треба з’ясувати недоліки в моральній підтримці дитини. Або ж у 

батьків дитини з ООП наявне  почуття провини, а це лише зруйнує здорову 

модель спілкування з дітьми. Можливо, батьки мають не- достатньо 

інформації  про особливості хвороби дитини або вони виснажені, втомлені, 

спустошені  і прагнуть відпочити. Необхідно вселити впевненість батькам, 

щоб ті не боялися залишати тут дитину, а це можливе в разі того, коли 

переконаються у доброзичливості, професіоналізмі  фахівців і забезпечені 

умов в дошкільному закладі для дітей з ООП.  

Знайомство з дитиною. Адже тут все нове для неї. Дитина з ООП  не 

розуміє де вона, хто її оточує,  що відбувається довкола. для дітей з ООП, 

адже їм  заважають сконцентруватися проблеми, пов’язані з фізичним 

здоров’ям (залежно від нозології) — сенсорні порушення (зору, слуху) тощо, 

або  труднощі в пересуванні та ін. Медична сестра повинна зрозуміти таку 

дитину, тоді, спокійніше зможе допомогти дитині в екстрених ситуаціях, 

коли їй особливо некомфортно. 

Адаптаційний період в цей період відбувається пристосування будови і 

функцій організму, його органів і клітини до умов середовища, спрямоване 

на збереження рівноваги. І це пристосування організму, відбувається на 

фізіологічному, соціальному, психологічному рівнях. 

Відомо, що навіть незначні зміни умов життя маленької дитини 

викликають порушення її емоційного стану, сну, апетиту тощо. Саме тому 

створення умов для успішної адаптації є досить серйозною проблемою, яка 

хвилює педагогів,  медиків, психологів. Медична сестра повинна сприяти 

адаптації дитини з ООП в середовищі дошкільного закладу.  Адаптаційний 

період є не простим для новоприбулих вихованців, тим більше, для дітей з 

ООП. Медична сестра ДНЗ звертає увагу на особливості розвитку дитини в 
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пренатальний та постнатальний період. Тобто, як були  перенесені хвороби 

матір’ю, чи спостерігалися токсикози у  І, ІІ половині вагітності, гострі 

інфекційні захворювання, чи не було загострення хронічних захворювань, 

стресових ситуацій, шкідливої роботи, вживання алкоголю, паління. Серед 

факторів ризику медики визначають наявність асфіксій у дитини, перенесені  

пологові травми, хірургічне втручання, несумісність за резус-фактором між 

матір'ю та дитиною тощо.  

Вплив на формування адаптації дитини має і  постнатальний період. 

Медсестра ДНЗ звертає увагу на такі фактори, як велика маса тіла дитини, 

захворюваність упродовж 1 місяця життя, чи не було вживання матір'ю 

алкоголю, паління під час вигодовування дитини (чи малюк був на штучному 

вигодовуванні), наявність хронічних захворювань у дитини. Медична сестра 

ДНЗ враховує особливості тих чи інших нозологій у дітей з ООП. Для 

прикладу: Синдром Дауна – генетичне, а не медичне захворювання, а  

затримки нервово-психічного розвитку (ЗПР) може  гальмувати  формування 

та розвиток адаптаційних механізмів у вихованця. Медична сестра, психолог 

ДНЗ, звертають увагу і на соціальну адаптацію, адже такі фактори ризику, як 

незадовільні матеріально-побутові умови життя,  конфлікти в сім'ї, 

відсутність батька чи матері, можуть негативно впливати на перебіг 

адаптаційного процесу.  

Завдяки сформованій психологічній компетентності, медична сестра 

знає як зробити  крок назустріч — зрозуміти її  психологічний стан, пояснити 

дитині, що відбувається з її почуттями. Інколи батьки не усвідомлюють в 

цьому необхідності і не говорять про це тактовно,  медсестра повинна це 

враховувати.  Спілкуючись з батьками, необхідно пояснити батькам, що 

навіть незначні зміни умов життя,  залучення до дошкільного закладу, зміна 

режимних моментів маленької дитини викликають порушення її емоційного 

стану, сну, апетиту тощо. Тому, батьки зі свого боку, повинні допомогти 

дитині. Завдяки використанню превентивних форм, щоб запобігти 
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негативним проявам у дитини, медсестра зможе налагодити довірливі 

відносини з вихованцями та їх батьками.  

Робота з вихованцями.  На жаль, вихованці дитячих садків досі не 

знають, як треба себе поводити, коли поряд, в групі з’являється дитина з 

ООП. Медична сестра спільно з іншими фахівцями: психологом, 

вихователями, методистом, зрозумівши,  психологію дитини з ООП, 

проводить  роботу в закладі.  

Діагностичний етап неможливо уявити без психолога і медсестри. На 

етапі реабілітації і відновлення, медсестра спільно з фізінструктором, 

добирає відновлювальні засоби, проводить заходи – реабілітаційний процес 

сьогодні важко уявити без активних, творчо спрямованих дій медсестри.  

Заходи проводять в групі, в залі, використовуючи різноманітні методи 

роботи: бесіди, ігри, тренінги для вихованців та збори, майстер-класи, 

санітарно-просвітницькі заходи, інформаційні стенди. для батьків  

вихованців, які не мають таких потреб.  

Як бути медичній сестрі, коли розуміє, що налагодити контакт з 

«особливою» дитиною їй складно? Насамперед — не втручатися в 

особистісний простір дитини. Вона і так морально багато пережила. 

Найліпше в такому разі бути завжди поряд і за потреби відповідати на будь-

які її запитання. Якщо дитина може їх вербалізувати — це вже успіх. 

Якщо дитина йде на контакт, не варто забувати про тактильний 

контакт. Діти дуже люблять невербальне «спілкування». Дотики, обійми 

приємно розслабляють (в цей час в організмі виробляється гормон 

окситоцин), дитина заспокоюється і ліпше адаптується в групі та засвоює 

нові знання. 

Водночас, не можна нав’язувати дитині тактильний контакт, якщо вона 

до нього не готова, тривожиться, плаче, кричить тощо, особливо це 

стосується дітей з розладами аутичного спектру (далі – РАС). Аби 

налагодити з вихованцями довірливі взаємини, медична сестра повинна до 
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всього ставитися максимально спокійно й адекватно. Також важливо 

обговорювати з ними будь-які життєві ситуації. 

Від організації, задуму, реалізації намірів, уважного ставлення 

медичної сестри ДНЗ, залежить якість оздоровчого і реабілітаційного 

процесу.  

Командний підхід в інклюзивних групах дитячого садка.  

В такому разі, необхідно застосовувати командний підхід для 

підвищення ефективності взаємодії з дітьми з ООП. В команді супроводу 

об’єднуються фахівці: психолог, медсестра, лікар, фізінструктор, логопед-

дефектолог, вихователі,завідувач), залежно від нозології дитини з ООП. 

Однак, варто зазначити, що медсестра частіше ніж лікар,  контактує з дітьми 

з ООП, залишаючи кожному, «частинку себе і свої турботи». Вона може бути 

талановитим фахівцем в команді. Також, важливою є співпраця з 

психологом, але  медична сестра відповідає за їхнє здоров’я, тож її допомога 

має велике значення. Медсестра є чутливою нянею, взаємодіючи з дітьми з 

ООП. Вона виступає тонким психологом: емпатійна, відгукується на всі 

проблеми, корегує реабілітаційні заходи.  

Якщо вдасться вибудувати стосунки із членами команди,  можна 

досягти чудових результатів у роботі з дітьми з ООП. Медсестри  не повинні 

знецінювати власні внутрішні переживання з приводу фізіолого-

психологічного стану дитини з ООП, зверніться до вихователя, психолога 

якщо відчуваєте, що дитині потрібно допомогти. Також, варто враховувати 

індивідуальні психологічні особливості дітей з ООП, які можуть бути 

пов’язані як з їх особливостями, так і з психотравмуючою ситуацією, 

депресією, чи психічною хворобою. Діяльність медсестри в команді 

супроводу передбачає не лише фізичне відновлення дитини з ООП, а і її 

особистого і соціального статусу. Адже підхід до дитини з ООП 

характеризується різносторонніми зусиллями, які спрямовані на різні сфери 

життєдіяльності і на зміни у психологічному ставленні дитини з ООП (до 

себе і власних особливостей). А це вимагає від медсестри фахової і 
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психологічної компетентності (для надання якісної допомоги дітям з ООП, а 

також психологічної підтримки таких дітей і їх батьків). 

Врахування особливостей дітей з ООП при здійсненні медичних 

впливів. 

Варто враховувати особливості дитини з ООП і застосовувати обережні 

методи при здійсненні медичних процедур, варто уникати насильства над 

дитиною. Завдяки сформованій психологічній компетентності, медичні 

сестри використовують можливі методи, завдяки яким зменшується страх і 

тривожність. З цією метою плануємо психологічні підготовчі методи роботи 

з дітьми.  

Таблиця 1 

Психологічна підготовка підготовка дітей до медичних процедур 

Вік 

Тривалість часу 

на підготовку до 

процедури 

Особливості проведення 
Присутність 

мами 

Від народження до 

3 років 
30хв. –1 год. 

Не мають сформованого 

уявлення про час. 

Розповідаємо: «Це буде перед 

сном»; «Це буде після сну». 

У присутності 

батьків 

3 –5 років 1 – 4год. 
Мають сформовану уяву, що 

варто враховувати медсестрі. 

У присутності 

батьків 

5 –6 років 1 – 4год. 

Демонструємо обладнання, 

інструментарій, щоб дитина 

побачила і доторкнулася до 

нього. 

Без 

присутності 

батьків 

 

При здійсненні медичних процедур медсестра враховує 

психоемоційний стан дитини. Налаштовує дитину перед проведенням 

процедури. Попереджає про можливі відчуття. Спілкується з нею. Після 

здійснення маніпуляції хвалить поведінку дитини: «Ти молодець. Не 

плакала».  

Однак, болючість медикаментозних впливів, особливості дитячої 

психіки та інші чинники всетаки викликають у деяких дітей страх. 
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Рисунок 1. Страхи у дітей 

 

Медична сестра ДНЗ здійснює:  

1. Первинну профілактику: 

Здійснює контроль за санітарно-гігієнічними умовами в ДНЗ; Контроль 

і співпраця з фахівцями ДНЗ у проведенні методичної роботи при здійсненні 

навчально-виховного процесу. 

Складання режиму дня і занять 

Участь в контролі за дотриманням режимних моментів в ДНЗ.  

2. Харчування: 

Контроль за станом фактичного харчування і аналіз якості харчування,  

Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку,  

Складання меню,  

Бракеражу готової продукції,  

Контроль за виконанням натуральних норм. 

4. Фізичне виховання:  

Здійснення контролю за організацією фізичного виховання, 

загартовуватися  

Розподіл на медичні групи для занять фізичною культурою  

Оцінка фізичної підготовленості дітей  

Аналіз ефективності фіз.воспітанія 

5. Імунопрофілактика:  

Вакцинація,  

Страхи 

Біль 

Невідомість32% 

Боязнь медсестри10% 
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Контроль за станом здоров'я після щеплення, реєстрація місцевої та 

загальної реакції на щеплення. 

6 Заходи щодо забезпечення адаптації в освітньому закладі:  

Контроль за перебігом медико-педагогічечкой корекції,  

Проведення медико-педагогічних заходів щодо формування 

функціональної готовності до навчання  

 Рекомендації з адаптації та її корекції (спільно з педагогом). 

7. Ведення документації (медична форма на дитину, виписки і довідки 

для лікувально-профілактичних установ, військкоматів, літніх оздоровчих 

установ, інш.) 

8. Диспансеризація:  

Проведення (спільно з педагогом) скринінг тестів з виявлення 

відхилень у стані здоров'я, оцінка фізичної підготовленості дітей,  

Рекомендації педагогічному персоналу з корекції відхилень у стані 

здоров'я,  

Проведення призначених оздоровчих заходів та контроль за їх 

виконанням в освітніх установах 

Висновок. Підхід до дитини з ООП характеризується різносторонніми 

зусиллями, які спрямовані на різні сфери життєдіяльності і на зміни у 

психологічному ставленні дитини з ООП (до себе і власних особливостей). А 

це вимагає від медсестри фахової і психологічної компетентності (для 

надання якісної допомоги дітям з ООП, а також психологічної підтримки 

таких дітей і їх батьків). 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ СТРЕСУ СТУДЕНТАМИ 

 

У даній статті проведено аналіз суті психологічного стресу, 

особливостей його виникнення і переживання, його видів,  виділено чинники, 

що сприяють виникненню стресу у студентів.  

Ключові слова : стрес, стресори, тривожність, стрес-чинники. 

Постановка проблеми.  Стрес  —  це  неспецифічна реакція організму 

у відповідь на  сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також 

відповідна реакція нервової системи [4]. За останні роки зріс темп життя, а 

разом з цим збільшилось психоемоційне навантаження на нервову систему 

людини, тому актуальним є вивчення видів напруження, стресу. Кожна 

людина намагається адаптуватись до сучасного технічного прогресу, до  

інформаційного перевантаження, а також до соціальних, політичних, 

екологічних умов. Дослідження психоемоційних станів людини і 

популяризація цих досліджень значно допоможе суспільству у цьому.  

Актуальність цієї роботи обумовлена тим, що вміння правильно 

переживати стрес є одним із головних показників для досягнення 

максимального успіху в житті кожної окремої людини.  Раніше вважалося, 

що провокатором стресу є  тільки екстремальні ситуації. Зараз особливості 

існування суспільства, а зокрема інформаційне перевантаження, стало 

причиною хронічних форм стресу. У наш час стрес прийняв характер 

епідемії. Особливо актуальною є ця проблема для студентів. Адже вступ до 

ВНЗ – це входження в доросле життя. Студенти мають пройти адаптацію до 

нового соціуму, навчитися управляти своїм психофізичним станом, 
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організовувати власний життєвий простір. Від успішності виконання 

студентами цих завдань залежить подальший особистісний розвиток, 

професійне і особистісне самоствердження, а також фізичне та психічне 

здоровя.  У сучасній психології дослідження цієї проблеми носить в 

основному узагальнюючий характер.  

Метою статті є дослідження особливостей виникнення та переживання 

стресових станів у студентської молоді.  

Вивчення зарубіжної і вітчизняної літератури показує, що 

зацікавленість стресом виникла з середини ХХ століття. Одним із перших 

почав вивчати стрес канадський фізіолог Ганс Сельє. Поступово вивчали 

стрес як явище Р.Лазарус, С. Фолкман, Д. Фонтана, Г. Салвенді, Дж. 

Грінберг. Сучасні вітчизняні науковці, в роботах яких представлена 

проблематика стресу, це А.Б.Лєонова, В.А. Бодрова, Н.І. Наєнко та ін. 

Проблема стресу і його наслідків особливе відображення знайшла в роботах 

таких українських психологів – Л.М. Карамушки, А.П. Поплавської, Т.В. 

Зайчикової та М.Г. Ткалич [8]. 

Термін «стрес» у фізіологію і психологію вперше ввів у 1932 році 

Волтер Бредфорд Кеннон у своїх класичних роботах з універсальної реакції 

«боротись чи втікати» 

Згодом  поняття «стрес» з'явилося в 1939 році у праці відомого 

канадського психолога і фізіолога Ганса Сельє «The stress of life» («Стрес 

життя»).  

Науковець Дж. Фуллер висловлював таку думку стосовно феномену 

стресу: «Здатність організму чинити опір стресу залежить від зумовлених 

захисних стратегій функціонування організму, незалежно від поточних 

обставин». Це положення стало основою його генетично-конституціональної 

теорії [8]. 

 Х.Басович та Р.Грінкер створили міждисциплінарну модель стресу. 

Вони вважали, що стрес виникає під впливом стимулів, які викликають 

тривогу у більшості індивідів або ж окремих їх представників і призводять до 
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психологічних, фізіологічних та поведінкових реакцій, у ряді патологічних 

випадків [4].  

Науковець Х. Воффа створив свою модель, в якій він розглядав стрес 

як фізіологічну реакцію, яка є відповіддю на соціально-психологічні 

стимули. Він встановив залежність цих реакцій від природи атитюдів 

(стосунків, позицій), визначеності ситуації, мотивів поведінки індивіда та 

відношення до цієї ситуації [8].  

Важливе значення для вивчення явища стресу має психодинамічна 

модель, яка грунтується на положеннях теорії З. Фрейда. Він описав два 

головні типи зародження і прояву тривоги, певного занепокоєння [5]:  

1) травматична тривога, яка розвивається під впливом несвідомого, 

внутрішнього джерела;  

2) сигналізуюча тривога – виникає як реакція передбачення реальної 

зовнішньої небезпеки. 

 На противагу цим моделям учений Б. Доренвенд розглядав стрес – як 

стан організму, в основі якого лежать адаптивні та неадаптивні реакції [8]. 

За Р. Лазарусом фізіологічний стрес обумовлений порушенням 

гомеостазу та викликаний дією несприятливого стимулу на організм 

людини [4].  

Вчений В.А. Бодров визначив стрес як «особливий психічний стан, що 

пов'язаний з зародженням і виявленням емоцій, проте він не зводиться лише 

до емоційних феноменів, а й детермінується і відображається в когнітивних, 

мотиваційних, вольових, характерологічних компонентах особистості [5]. 

Відповідно до теорії Сельє, стрес – це психічне напруження, яке 

виникає у людини під тиском важких умов; це мобілізація життєвих сил на 

дію сильних подразників, факторів-стресорів [4]. 

У ході розвитку стресу спостерігають три стадії: 

1. Стадія тривоги. Ця  стадія найперша , яка виникає з появою 

подразника, що викликає стрес. Наявність такого подразника у відповідь 

викликає ряд фізіологічних змін: у людини прискорюється подих, 
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піднімається тиск і підвищується пульс. Змінюються також психічні функції: 

підсилюється порушення, вся увага концентрується на даному подразнику, 

виявляється підвищений особистісний контроль ситуації. 

Усе разом покликано мобілізувати захисні можливості організму і 

механізми саморегуляції для захисту від стресу. Якщо цієї дії досить, тоді 

тривога і хвилювання вщухають, а стрес закінчується. Більшість стресів 

дозволяється саме на цій стадії. 

2. Стадія опору.  Вона настає у випадку, якщо стрес-фактор, що 

викликав, продовжує діяти. Тоді організм захищається від стресу, 

витрачаючи "резервний" запас сил, з максимальним навантаженням на всі 

системи організму людини. 

3. Стадія виснаження. Якщо подразник продовжує діяти, тоді 

відбувається зменшення можливостей протистояння цьому стресові, тому що 

виснажуються резерви організму людини, а також знижується загальна 

опірність організму. Стрес "захоплює" людину і може привести  до 

хвороб [4]. 

Переживання стресу у різних людей відбувається зовсім по-різному. 

По-перше, це залежить від тривалості, кількості і інтенсивності дії стресорів. 

Стрес може розвиватися також і у залежності від індивідуально-типологічних 

властивостей людини (сюди відноситься: чутливість, темперамент, тип 

нервової системи ), вікового періоду, в якому знаходиться людина і, навіть, 

залежно від статі, адже за статистикою стресові стани найчастіше 

спостерігаються не у чоловіків, а у жінок. 

Для студентів найбільш стресовим періодом вважаються перші курси 

навчання. Адже це нові викладачі, одногрупники, інший режим дня, нові 

умови проживання, харчування, коло спілкування, зміна режиму сну, 

порівняно зі шкільним темпом життя, студентський складніший. Навчальний 

стрес у студентів розвивається через великий потік інформації, відсутність 

систематизованої роботи в семестрі, стрес у період сесії, сварки, невдачі і 

інші події в житті, які позначаються як психічні травми для організму [2]. 
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Соціальна ситуація розвитку, яка характерна для студентського віку 

(17-22р.), дає можливість стверджувати, що цей віковий період 

характеризується виробленням стійких властивостей особистості, 

стабілізацією психічних процесів, досягненням максимуму творчих та 

інтелектуальних здібностей у студентів.  

Стрес, який відчувають студенти, може позначатися на навчанні 

(отриманні, застосуванні і переробці знань), що перешкоджає, насамперед, 

академічній успішності. Труднощі з успішністю, у свою чергу, також 

створюють дискомфорт, у результаті чого посилюється загальний стрес 

особи [2]. 

У процесі навчальної діяльності студенти мають певні психічні стани. 

Ці стани насамперед можна поділити  за характером продуктивності – на 

астенічні та стенічні, позитивні і негативні. За принципом часової 

характеристики психічні стани можуть бути тривалі, затяжні і короткочасні. 

Розглянемо детальніше кожен різновид. 

Позитивний психічний стан – спостерігається підйом життєвого тонусу 

організму, задоволення потреб людини (фізіологічних, інтелектуальних, 

духовних). 

Негативний психічний стан – знижена психічна активність людини, що 

призводить до погіршення діяльності і до падіння працездатності.  

Астенічні психічні стани – характеризуються пасивністю, зменшують 

активність і енергію людини.  

Стенічні психічні стани – навпаки, підвищують енергію і спонукають 

людину до активності, діяльності. Викликають підйом збудження, радість, 

гнів [5]. 

Психічні стани ще класифікують за впливом на діяльність і поведінку: 

1) оптимальні – найбільш відповідні конкретному виду діяльності, вони 

забезпечують найбільший успіх навчання; 

2) стресові – призводять до напруженості, обмеженості уваги, поганої 

кмітливості в навчальному процесі;  
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3) депресивні – млявість, обмежена рухливість, апатичність і 

пасивність;  

4) дидактогенні – виникають у студентів у результаті нетактовних або 

тим більше грубих слів педагога, що ранять самолюбсво студентів і 

позбавляють упевненості [1]. 

Важливо розглянути, що саме  викликає стрес. 

Стресори — це чинники навколишнього середовища,  або особисті, дія 

яких виводить з рівноваги фізіологічні та психічні функції людини, що 

позначаються на нервовій системі організму й спричиняють виникнення 

стресу [5]. 

Стресорів на даний час є велика кількість. Розрізняють від простих 

фізико-хімічних стимулів (токсичні речовини, температура, шум) до 

складних психологічних і соціально-психологічних чинників (ризик, дефіцит 

часу) [5]. 

Головна стресова ситуація студентів – це сесія.  

Психічний стан студента в період здачі сесії має відносно постійну 

структуру – сильне переживання за наявністю високої напруженості. Воно 

починається коли іспити наближаються і зникає коли сесія закінчується. Під 

час сесії студенти безперервно перероблюють і засвоюють різні навчальні 

предмети, які вимагають інші прийоми мислення, запамятовування [1].  

Також студенти хвилюються через невизначеність результатів своєї 

праці (екзаменаційної оцінки), відповідно студенти, які навчаються на 

державній формі – хвилюються чи отримають вони стипендію. А також  

багато студентів відчувають відповідальність перед батьками. Невдала 

відповідь або невдало складений іспит можуть стати психотравмуючими 

факторами і бути пусковим механізмом реактивної депресії, яка несе загрозу 

для студента. Специфіка екзаменаційного стресу висвітлювалася у працях 

таких науковців: Б.О.Бодрова, О.М.Леонтьєва,  О.Р.Лурії, О.В.Овчиннікової, 

А.С. Фаустова, Т.Л.Крюкової, а також Ю.В.Щербатих та багатьох ін [8].  
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Після здачі екзаменів психофізіологічні показники студентів не відразу 

повертаються до норми, а потребують декілька днів для того, щоб параметри 

артеріального тиску й серцебиття повернулися до початкових показників. 

Таким чином, за даними досліджень більшість науковців вважають 

екзаменаційний стрес  значною загрозою для здоров’я студентів [8]. 

Стреси під час сесії можуть бути  хронічного характеру. Наслідком 

такого стресу може бути невроз - функціональне захворювання нервової 

системи людини. Тоді страждає, в першу чергу, нервова система, її ресурси 

виснажуються, а організм змушений працювати на межі. 

Можливо й таке, що студенти отримають гірші бали за сесію, на 

противагу тим, які отримували протягом семестру на заняттях. Так стається 

через те, що неодноразовий або тривалий вплив комплексу стресових впливів 

при недостатній стійкості нервової системи і організму в цілому утруднює 

цілеспрямовану розумову роботу судента, знижує ефективність навчання й 

погіршує результативність їх діяльності [7]. 

Науковець В.В.Користов у своїх дослідженнях дійшов висновку, що 

екзаменаційний стрес у поєднанні з вживанням кофеїну призводить до 

стійкого підвищення артеріального тиску у студентів. Як ми знаємо, 

студенти вважають кофеїн  легким способом проснутися та бути активним 

протягом дня [6]. 

Останніми роками дослідження дають невтішні дані - екзаменаційний 

стрес робить негативний вплив як на нервову, імунну так і серцево-судинну 

системи студентів [8]. 

В той же час слід зазначити, що екзаменаційний стрес не завжди носить 

шкідливий характер, набуваючи властивостей дистресу. У певних ситуаціях 

психологічна напруга може мати стимулююче значення, що допомагає 

студенту мобілізувати повністю всі свої знання і особистісні резерви задля 

вирішення поставлених перед ним учбових завдань [6]. 

Тривалість сесії становить 2-3 тижні. У студентів спостерігається 

порушення сну, підвищена тривожність, стійке підвищення артеріального 
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тиску. Це розглядають як синдром екзаменаційного стресу. У багатьох 

студентів виникає страх іспитів, небажання вчитися, невіра у власні сили. 

Тому деякі фахівці ставлять під сумнів чи потрібно молодь підвергати такому 

важкому стану [5]. 

Велика кількість студентів стверджують, що очікування іспитів гірше 

аніж самі іспити. Людина, котра має невроз тривожного чекання, створює в 

своїй свідомості негативну «модель світу», для побудови якої зі всього 

різноманіття сигналів довкілля вона відбирає тільки ті, які відповідають її 

установці бачити все тільки «в чорному кольорі». «Вірогідність» 

несприятливої події перетворюється у свідомості людини в реальну 

«можливість»  настання цієї події. 

Причини виникнення стресу у студентів можна розділити на такі групи, 

в залежності від факторів впливу: 

1) фізіологічні (недосипання, нерегулярне харчування, перевтома 

тощо);  

2) соціальні:  

- макросоціальні (невпевненість і нестабільність у сьогоднішньому дні і 

майбутньому, урбанізація й глобалізація життя, фінансова криза в  країні, 

якій проживає тощо);  

- мікросоціальні (конфлікти з одногрупниками й близькими людьми, 

погіршення відносин з батьками, проблеми в особистому житті, смерть 

рідних та близьких, особисті захворювання або хвороби близьких людей 

тощо);  

3) психологічні (небажання вчитися або ж розчарування у професії, 

інформаційне перевантаження, відсутність підтримки близьких, 

нереалізовані потреби, ображене самолюбство, занижена самооцінка 

тощо) [1]. 

Особливим фактором стресовості є необхідність поєднувати навчання з 

роботою (на старших курсах). Саме тут постає питання доцільності, тому що 
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важливо зважати на можливість такого поєднання, відповідність фаховому 

спрямуванню [5]. 

Загальною рекомендацією профілактики стресу та зняття стресового 

напруження є підвищення власної ресурсності в умовах «керування» стресом 

та мінімізація впливу негативних стресорів. Тому, дуже важиво навчитися 

справлятися з начальними стресами. Адже ми не можемо їх уникати. 

А саме: 

– переключення наших думок з негативного на позитивне; 

– інтуїція – має сенс довіряти своїм передчуттям і  використовувати їх 

для підготовки до можливих стресових ситуацій; 

– перенесення неприємного душевного стану на інші обставини, 

предмети; 

– накопичення радості – позитивні емоції – це дуже потужний 

антистресовий фактор; 

– розумний егоїзм – пам’ятати про себе, любити себе таким, яким ти є; 

– розрядка – це фізична робота, будь-яке улюблене заняття; 

– гумор –потрібно посміхнутися у важкій ситуації, зняти надмірну її 

значимість; 

– методи саморегуляції –це дихальні вправи, аутогенне тренування, 

релаксація, медитації. 

Найвеличніша влада –  влада над собою, і це шлях опанування стресом. 

Варто стрес зустріти з позитивної позиції і прийняти тільки посильну 

міру його ваги, раціонально розподіляючи його тиск для вдосконалення та 

розвитку [8]. 

Висновки. У даній статті ми теоретично обгрунтували суть 

психологічного стресу, особливості його виникнення і переживання, 

розглянули, які є види стресу, а також описали чинники, що сприяють його 

виникненню у студентів. Отож, поняття «стрес» набуло особливої 

актуальності, а уміння справлятися з ним вже перетворюється на нагальну 

потребу для кожного студента. Адже стрес став невідємною частиною 
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повсякденного життя кожного студента. Відомо, що стрес містить у собі 

велику руйнівну силу: він може знищити і успіх, і любов, і навіть, саме життя 

людини. Але людина, як найрозумніша істота на планеті, може впоратися із 

будь-яким стресом. Отже, сучасна педагогічна і психологічна науки мають 

важливе завдання - організація інформування молоді стосовно способів 

профілактики стресу і корекції його наслідків, що допоможе їм у сучасному 

світі. У наступних наших дослідженнях ми плануємо дослідити інші аспекти 

цієї проблеми.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

Сучасні тенденції розвитку суспільства зумовлюють низку суспільних 

трансформацій, що характеризуються окремими рисами соціальної 

нестабільності, конфліктністю, ускладненням умов життєдіяльності, зміною 

моральних цінностей, послабленням виховних процесів та духовної функції 

сім’ї тощо. Аналіз статистичних даних та теоретико-методологічної 

літератури доводить, що підлітковий вік є найбільш вразливим до негативних 

впливів суспільного довкілля та відзначається підвищеним соціальним 

ризиком. Це пов’язано з тим, що кризові психологічні стани цього періоду 

зумовлюються процесами психофізіологічного і соціального становлення 

особистості. Саме тому, окреслена проблема набуває надзвичайно 

актуального характеру, потребує особливої уваги та  виникає об’єктивна 

необхідність її методологічного обґрунтування. 

За даними психологічних досліджень (М. Й. Боришевський, І. С. Булах, 

Л. С. Виготський, І. С. Кон, Н. Ю. Максимова, В. Ф. Моргун, В. М. 

Оржеховська та ін.) у значної частини девіантних підлітків спостерігаються 

життєва безпорадність, соціальний нігілізм, пасивність, відчуженість від 

дорослих, зневіра та байдужість до всього. Зокрема, в умовах суспільних 

трансформацій частішають поведінкові відхилення, зростають егоцентричні 

тенденції, молодшає вік злочинців. 

Мета наукового пошуку полягала у виявленні психологічних 

особливостей підлітків схильних до девіантної поведінки та обґрунтуванні 

попередження та подолання цих проявів. Ми вважаємо, що схильність до 

девіантної поведінки пов’язана із характером самоставлення, актуальними 

психічними станами та домінуючим типом локус контролю особистості, а 

реалізація психокорекційної програми скоригує девіації поведінки. 
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Девіантну поведінку (від лат. deviation – відхилення) ми розглядаємо як 

систему вчинків особистості, що характеризується противоправною 

(делінкветна поведінка) й антисуспільною спрямованістю (асоціальна 

поведінка) та суперечить встановленим у суспільстві правовим, моральним 

нормам. Ми переконані, що існує певний зв’язок між девіантною поведінкою 

і індивідуально-психологічними властивостями особистості. Найбільш 

значимими, на нашу думку, є емоційно-вольові порушення (імпульсивність, 

дратівливість, конфліктність тощо), дефектність ціннісно-нормативної сфери 

(цілі і смисл життя),  що, у свою чергу, ускладнює спілкування із соціумом та 

призводить до виникнення емоціогенних зон із негативною забарвленістю. 

Отже, девіація як форма поведінки знаходиться в прямій залежності від 

комплексного особистісного утворення, що детермінує, спрямовує і 

забезпечує реалізацію девіантної поведінки. 

За даними наших досліджень, в умовах суспільних перебудов процес 

формування образу «Я» характеризується зниженням значущості уявлень про 

базові морально-етичні принципи поведінки, тобто образ «Я» у девіантних 

підлітків за змістом відчужується від суспільства і його цінностей, 

дисгармонійно трансформується та зумовлює прояви асоціальної та 

злочинної поведінки. 

Вікові особливості поведінки девіантних підлітків пов’язані із 

посиленням прояву у них акцентуацій характеру, недостатністю їхнього 

життєвого досвіду і полягають у низькому рівні самокритики, нездатності до 

адекватної оцінки життєвих обставин, підвищеній емоційності, збудливості, 

імпульсивності, загостреному почутті залежності, прагненні до набуття 

певного статусу в референтній групі тощо. За оптимальних умов виховання 

особливості поведінки підлітків можуть бути скореговані шляхом 

застосування відповідних впливів. За несприятливих соціальних умов вони 

набувають негативної спрямованості. Тому, на наш погляд, основні зусилля 

мають бути спрямовані саме на заходи первинної, превентивної 

профілактики. 
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У процесі дослідження ми використовували такі психодіагностичні 

методики: опитувальник «Визначення схильності до девіантної поведінки» 

(О. М. Орел), методика «Дослідження самоставлення» (В. В. Столін), тест 

«Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк), «Методика дослідження локусу 

суб’єктивного контролю» (Є. Ф. Бажін). 

Психокорекційна програма була підібрана на основі аналізу результатів 

дослідження психологічних особливостей девіантної поведінки підлітків. 

Корекційно-розвивальна робота з підлітками (автор програми В. Д. 

Менделевіч) була спрямована на досягнення таких цілей: розвиток 

самосвідомості та здібностей до самоаналізу для попередження девіантної 

поведінки на основі внутрішньо-особистісних і поведінкових змін; 

стимулювання процесу особистісного розвитку, реалізація творчого 

особистісного потенціалу, досягнення оптимального рівня життєдіяльності; 

формування і прийняття позитивних життєвих цілей, розвиток мотивації їх 

досягнення. 

Таким чином, реалізована нами психокорекційна програма стала 

чинником статистично значущих змін за трьома шкалами схильності до 

девіантної поведінки: схильність до адиктивної поведінки (пониження), 

схильність до агресії та насильства (пониження), вольовий контроль 

емоційних реакцій (підвищення) та можемо вважати, що вона є ефективним 

методом профілактики та корекції схильності до девіантної поведінки в 

підлітковому віці. 
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ЛЮБОВ ДО СЕБЕ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

 

Дана тема, є актуальною в наший час. Вона є досить глибокою, і не 

кожен зможе зрозуміти всю її сутність. Треба говорити про любов до себе, 

особливо це потрібно для підлітків, які мають комплекси і невпевненість у 

собі. Треба показати їм, що кожен особливий по своєму, і що кожна людина є 

особистістю. 

Здавалося б, що любити себе — це просто, але я впевнена в тому, що 

якби ми зупинили звичайного прохожого, і запитали : «Чи ви любите себе?» 

він не задумуючись відповів би: «так». Проте, він не відразу зрозуміє всю 

сутність поняття «любити себе». Це не так просто, як здається. Якби кожна 

людина розуміла всю сутність поняття любити себе, то жити було б набагато 

краще. 

Любов до себе відіграє важливу роль в житті людини. Поки вона не 

полюбить себе, то не зможе любити когось іншого. Кожна людина — це 

особистість, і треба приймати всі свої недоліки за особливості, тому що 

однакових людей не буває. 

Любов до себе — це вміння приймати себе таким, яким ви є зараз, у 

даний момент розвитку, і розуміти над чим вам потрібно працювати, та як[1]. 

Багато людей зрівнюють любов до себе з егоїзмом, але вони глибоко 

помиляються, адже егоїсти — це ті хто нелюбить себе, як говорив відомий 

філософ ЕріхФромм
 
[2] у своїй книзі «Мистецтво Любові». Егоїсти 

намагаються захистити себе таким чином. Але ні в якому разі не треба 

зрівнювати егоїзм з любов'ю до себе. 
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Хотіла би поділитися словами лідера південнокорейського гурту BTS, 

Кім Намджуна [3]: «Може, вчора я зробив помилку, але вчорашній Я, це все 

ще Я. Сьогодні Я — це той Я, з усіма тими помилками і промахами. Завтра, 

можливо, я буду трішки мудрішим, але це все ще буду Я. Ці помилки — це 

те, що Я є, немов зірки, що утворюють сузір'я. Я прийшов до того, що люблю 

себе за те, ким є, за те, ким був, за те, ким Я буду. 

Я б хотів запитати всіх вас, як вас звуть? Що вас хвилює і змушує серце 

битися? Розкажіть мені свою історію. Я хочу почути ваш голос. Я хочу 

почути ваші думки. Неважливо хто ви, звідки ви, якого кольору ваша шкіра, 

яка у вас гендерна приналежність, просто говоріть про себе. Знайдіть своє 

ім'я і свій голос. Я Кім Намджун, а також RМ із BTS. Я айдол і артист з 

маленького містечка в Кореї. Як і багато інших людей, я зробив величезну 

кількість помилок у своєму житті. У мене було безліч промахів, і у мене було 

ще більше страхів, але я збираюся обійняти себе так сильно, як тільки можу. І 

я починаю любити себе, поступово, потроху. Як тебе звати? Говори про 

себе!» 

Любити себе — це нелегко, але це не означає що неможливо. Людина 

здатна на все, якщо тільки захоче. І любов до себе, є першим кроком до 

звершення великих справ. Любіть себе і говоріть про себе! 

Список використаних джерел 

1. Коротко про «Любов до себе». Електронний ресурс. Режим доступу 

:https://jcrocus.com/tilodusha/19  

2. Еріх Фромм «Мистецтво любові» 

3. Пять причин начать восхищаться D.O. из EXO Електронний ресурс. 

Режим доступу: https://www.yesasia.ru/article/623058  
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ СУСПІЛЬСТВА 

 

Сучасні соціально-економічні виклики, науково-технічний прогрес, 

стрімкі трансформаційні процеси суспільства сприяють формуванню нових 

вимог до особистісного та професійного становлення сучасної молоді. У 

сьогоденні зростає роль окремої особистості як суб’єкта успішної діяльності, 

що трансформує своє життя згідно з уявленнями про себе та навколишній 

світ. Індивідуальне світобачення та самосприйняття обумовлюються 

ціннісним змістом «Я-концепції» студента, важливим компонентом якої є 

правильний вибір професії. Тому, проблема професійної придатності 

студентської молоді в умовах сучасного динамічного соціуму є досить 

актуальною. 

Багато науковців (П. К. Анохін, Л. С. Виготський, К. М. Гуревич, Є. О. 

Клімов, О. М. Леонтьєв, А. К. Маркова, К. К. Платонов, С. Л. Рубінштейн, Б. 

М. Тєплов, Т. М. Титаренко та ін.) прямо або опосередковано у своїх працях 

розглядали проблему професійної придатності особистості, проте 

психологічний аспект відповідної тематики ще не був предметом вивчення і 

потребує подальшого дослідження. 

Метою нашої роботи є психологічний аналіз професійної придатності 

особистості студентів-медиків в умовах трансформаційних процесів 

суспільства. 
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Професійна придатність майбутніх медичних працівників 

розглядається нами як сукупність індивідуально-психологічних особливостей 

людини, які визначаються вимогами трудової діяльності та впливають на 

ефективність її виконання.  

Є. О. Клімов виділяє п’ять основних компонентів успішної діяльності 

індивіда: система моральних цінностей молодої людини; ставлення до праці 

загалом та до обраної професії зокрема; індивідуально-психологічні якості 

особистості; функціональний стан організму та наявність спеціальних 

здібностей. Звичайно, на успішність медичної діяльності, окрім професійних 

компетенцій та особистісних властивостей молодої людини, суттєво впливає 

рівень технологізації суспільства, зміна його ціннісних орієнтирів. 

Трансформаційні виклики сьогодення формують якісно нові вимоги до 

підготовки медичних працівників. Перехід вітчизняної охорони здоров’я до 

системи, яка ґрунтується на засадах гуманізму та принципу «інформованої 

згоди» передбачає реалізацію програми якісної та комплексної підготовки 

студентів. Саме тому актуальні стратегії розвитку української вищої 

медичної школи спрямовані на формування особистості компетентного 

фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, здатного до 

конструктивної співпраці з пацієнтами та колегами в умовах постійної 

мінливості сучасного соціуму. 

Домінуюча спрямованість діяльності медичного працівника передбачає 

тісний контакт із пацієнтами та їхніми близькими, що зумовлює необхідність 

набуття поглиблених спеціальних та психолого-педагогічних компетенцій, 

розвитку й удосконалення рівня пізнавальних (уваги, пам’яті, мислення, 

сприйняття тощо), вольових та емоційних процесів особистості, 

комунікативних навичок. 

Серед морально-психологічних якостей та чеснот кваліфікованого 

фахівця у галузі медичної діяльності основними є усвідомлення 

відповідальності за життя пацієнтів, уважність до їхніх потреб, чуйність, 

терплячість, співчуття, чесність, правдивість тощо. 
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Так, дослідження В. І. Дубрової та І. В. Малкіна засвідчують, що окрім 

професійних знань, умінь і навичок, студенти-медики включають у образ 

«ідеального медичного працівника» такі характеристики, як врівноваженість, 

вміння контролювати емоції, оптимізм, дисциплінованість, високий рівень 

вольового контролю, впевненість у собі, автономність, інтернальний локус 

контролю,  здатність до рефлексії, високий рівень пізнавальних процесів, 

психологічна компетентність, бажання співпрацювати із пацієнтами тощо. 

За даними наших досліджень студентів-медиків у КЗВО «Рівненська 

медична академія» РОР діяльність у сфері надання медичних послуг 

передбачає оволодіння здобувачем освіти високим рівнем спеціальної 

медичної підготовки, сукупністю психолого-педагогічних знань, умінь і 

навичок. Студенти вважають, що конструктивна та ефективна взаємодія 

медичного фахівця та пацієнта у системі «людина-людина» є центральним 

аспектом лікарської практики,  корелює з психологічним ефектом лікування 

та визначає успішність медичної діяльності загалом. Можемо констатувати, 

що швидкі зміни в суспільстві, постійні вимоги до особистості молодої 

людини створюють якісно нові умови для формування професійної 

придатності студента-медика. 

Перспективні напрями дослідження окресленої проблематики вбачаємо 

у детальному вивченні, описі та обґрунтуванні методів діагностики 

професійної придатності студентів-медиків в умовах трансформаційних 

процесів сучасного суспільства. 

Список використаних джерел 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОСНОВНИХ СИМПТОМІВ ПТСР 

 

Актуальність теми. Проблема посттравматичного стресового розладу 

(ПТСР) на сьогоднішній день набуває все більшої актуальності. Адже, на 

сході нашої країни вже сьомий рік поспіль тривають бойові дії, які несуть за 

собою жахливі руйнівні наслідки, втрати життів, каліцтва людських доль. 

Відомо, що 25-30% осіб, які пережили події загрозливого чи катастрофічного 

характеру можуть зазнавати ПТСР. Такі люди й надалі продовжують 

переживати травматичний досвід у нічних жахах, небажаних спогадах, різних 

життєвих ситуаціях, що перетворює їхнє життя у суцільне страждання. 

Знання симптомів, які супроводжують посттравматичний стресовий розлад 

та особливостей їх прояву дозволить постраждалим, а також їх рідним і 

близьким вчасно виявити дану проблему, допоможе у пошуку ресурсів щодо 

її подолання. 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі та узагальненні симптомів 

ПТСР в учасників бойових дій та людей, які потрапляли під вплив 

травматичної події. 

Дослідження І.Г. Малкіної-Пих, В.Г. Ромека, Н.В. Тарабріної, О.О. 

Лазебної, Д.Ю. Вельтищева, С.І. Яковенко, І.В.Ващенко, О.Г Антонової, В.І. 

Похилько, Ю.Л. Ханіна, О.С. Чабана, М.М. Матяша, Л.І.Худенко та ін. 

доводять, що в умовах травматичної події  психіка людини зазнає суттєвих 

негативних впливів, які здатні призвести до небажаних наслідків – від 

порушень сну, підвищення дратівливості до серйозних психічних проблем.  
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Спровокувати стрес можуть нещасний випадок, військові дії, 

екологічні катастрофи, насилля та будь-яка інша травматична подія. 

Найбільш вразливими до розвитку ПТСР є особи з низьким рівнем інтелекту, 

підвищеною нервозністю, психічно хворі, соціально нестабільні, а також 

діти, жінки, люди похилого віку [5]. До груп ризику належать ветерани 

війни; цивільні, що перебувають в зоні бойових дій; жертви сексуального чи 

фізичного насильства; полонені та жертви катування; жертви торгівлі 

людьми, сексуального рабства; жертви чи свідки постійного домашнього 

насильства; жертви булінгу; свідки терактів; люди, що перебували в зоні 

стихійного лиха [6]. 

У класифікації психічних і поведінкових розладів, складеної 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я, в симптоматичному комплексі 

посттравматичного стресового розладу виділяють такі три групи симптомів: 

1. Симптоми повторного переживання: повторні негативні сни; 

інтрузії (повторні нав’язливі негативні спогади про пережиту травматичну 

подію); флешбеки (раптові образи і почуття, при яких особа почувається, 

ніби подія відбувається знову); сильні емоційні реакції на нагадування про 

травматичну подію; 

2. Симптоми уникнення: нездатність відтворити в пам’яті основні, 

важливі елементи ситуації, що травмувала; прагнення уникати будь-яких 

думок або ситуацій, що будять спогади про травму; зниження інтересу до 

раніше значущої діяльності; почуття відчуженості, відгородженості від 

оточуючих з формуванням своєрідного відходу від навколишнього реального 

світу; невпевненість у майбутньому; 

3. Симптоми підвищеної збудливості: нездатність розслабитися, 

поганий сон чи безсоння; підвищена дратівливість; вибухи гніву, 

гіпертрофована пильність; різкі реакції на раптові подразники; фізіологічні 

реакції на події, що символізують або нагадують травму [2; 4]. 

Аналіз наукових джерел дозволив нам виокремити та охарактеризувати 

основні симптоми ПТСР. Розглянемо їх детальніше. 
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Нав'язливі спогади про події, включаючи образи, думки або 

відчуття. Травматична подія переживається щоразу у різних формах. При 

цьому людина щосили прагне забути про отриману травму, але нав’язливі 

спогади виринають із пам’яті, нагадуючи про неї. Вони зазвичай виникають 

без будь-яких зовнішніх стимулів і супроводжуються настільки сильними 

переживаннями, що людина відчуває, ніби трагічні події відбуваються в 

реальності. Це дії або почуття, відповідні пережитим під час травми. Сюди 

відносяться ілюзії, галюцинації і так звані спалахи спогадів (флешбеки), коли 

перед уявним поглядом, як у кіно, проходять епізоди травматичної події, 

іноді ще яскравіше й виразніше, ніж це було насправді. Причому не важливо, 

виникають ці явища наяву, в сонному стані або при інтоксикації (наприклад, 

під впливом алкоголю або ліків).  

Сни про пережиту подію, що повторюються та викликають 

сильне занепокоєння. Повторювані жахливі сни про подію можуть протікати 

з повним зануренням у ті почуття і переживання, які відбувалися під час цієї 

трагічної події. Людина, прокинувшись від такого сну, відчуває знесиленість, 

напруженість м’язів, підвищену пітливість. 

Труднощі при засинанні, порушення тривалості сну, безсоння. 

Оскільки у людини виникають нічні жахи, є підстави вважати, що вона сама 

мимоволі опирається засинанню і саме це є причиною її безсоння: боїться 

заснути і знову побачити жахливий сон. Перенесена травма посилює 

симптоми тривоги або підвищеної збудливості, які раніше не спостерігалися, 

що також порушує сон. Регулярне недосипання, призводить до нервового 

виснаження, яке доповнює картину травматичного стресу.  

Сильний психологічний дистрес під впливом подразників, які 

символізують певний аспект травматичної події або нагадують про неї.  

У ряді випадків може мати місце розвиток стану психоемоційної напруги або 

гострого стресу при зіткненні з чимось, що нагадує (символізує) травматичну 

подію. Прикладом можуть служити описані реакції жертв нацистських 
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концентраційних таборів на вигляд свастики, телепередачі про пережиту 

трагедію, річницю травматичної події тощо. 

Фізіологічна реактивність під впливом подразників, які 

символізують певний аспект травматичної  події або нагадують про неї. 

У людини, яка стикається з ситуацією, що нагадує про травматичну подію, 

виявляються фізіологічні реакції, які виникли під впливом травматичної 

події: пітливість, оніміння кінцівок (омертвіння, печіння або мурашки, 

поколювання в кистях рук і стопах), відчуття слабкості, відчуття тиску в 

горлі (ком у горлі), озноб, свербіж, запаморочення і т. п. 

Уникання думок, почуттів або розмов, пов'язаних з травмою. 

Людина усіляко намагається придушити спогади травматичного епізоду і 

наполегливо уникає всього, що може бути пов’язане з травмою. Зокрема, 

вона не хоче розмовляти на дану тему, прагне уникати місця та людей, які 

викликають спогади про травматичну подію. 

Виражене зниження інтересу до раніше значущих  видів діяльності 

або до участі в них. Людина стає байдужою до всього, її ніщо не захоплює, 

навіть улюблені раніше заняття. Їй властиві емоційна байдужість, млявість, 

апатія, зникає інтерес до навколишньої дійсності та бажання отримувати 

задоволення. 

Звуження діапазону афективної реакції. У більшості випадків у осіб, 

що пережили екстремальну травматичну ситуацію, переважає пригнічений 

настрій, який суб’єктивно сприймається як постійне невдоволення собою або 

навколишньою ситуацією, а також ледве стримувана дратівливість. При 

цьому має місце явище загального зниженого реагування на сенсорні 

подразники, що можна трактувати як «психічну анестезію». Відзначається 

зниження здатності відчувати емоції, в тому числі пов’язані з сексуальними 

аспектами життя. 

Почуття відчуженості. Людині важко встановлювати близькі 

стосунки з оточуючими, їй недоступні почуття радості та кохання. Така 
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людина може переживати відчуття самотності, яке у свою чергу провокує 

виникнення депресивного стану, суїцидних думок та намірів. 

Нездатність орієнтуватися на довготривалу життєву 

перспективу. З’являється відчуття укороченого майбутнього, формується 

коротка життєва перспектива, людина планує своє життя на дуже короткій 

термін. Постраждалий не може уявити собі, що у нього буде довге життя, 

сім’я, кар’єра, діти. У ряді випадків людина може відчувати почуття 

«невиразного майбутнього». 

Порушення пам’яті та концентрації уваги. Людина відчуває 

труднощі, коли потрібно зосередитися або щось згадати, а деякі епізоди того, 

що з нею відбувалося не може згадати взагалі, тобто має місце часткової або 

повної амнезії важливих аспектів травми. Також, при появі будь-якого 

стресового фактору людина раптово втрачає здатність зосередитися, хоча за 

звичайних умов концентрація уваги може бути нормальною.  

Посилена реакція на переляк. У осіб, які піддалися впливу 

надзвичайної ситуації, може розвиватися так звана навчена безпорадність. У 

цьому випадку думки постраждалих постійно зайняті тривожним 

очікуванням повторення події і почуттям безпорадності, яке вони зазнали. 

Цей стан ускладнює контакт з оточуючими. Різні звуки, запахи або ситуації 

можуть легко стимулювати спогад про подію, пов’язану з травмою, що і 

призводить до почуття безпорадності. 

Вибухова реакція. При найменшому шумі, різких звуках, стукоті 

людина здригається, кидається бігти, голосно кричить. Будь-яка несподіванка 

провокує здійснення стрімких рухів (падає на землю при звуку гелікоптера, 

швидко обертається та приймає бойову позицію, коли хтось наближається до 

неї зі спини тощо).  

Дратівливість або вибухи гніву. В учасників бойових дій виникає 

бурхлива реакція агресії за найменшої несподіванки, що нагадує травматичні 

ситуації військових дій. Людина стає конфліктною, часто воліє вирішувати 

суперечки, застосовуючи насильство. Контроль поведінки ускладнений.  
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Наднастороженість  (невмотивована пильність). Людина пильно 

стежить за всім, що відбувається навколо, немов їй загрожує небезпека. 

Часто надуважність проявляється у вигляді постійного фізичної напруги. 

Людина напружена, немов готова у будь-який момент відбити зовнішню або 

внутрішню загрозу. Це фізичне напруження, яке не дозволяє розслабитися і 

відпочити, може створити чимало проблем.  

Запобіжні заходи, що вживаються особистістю, визначаються 

характером перенесеної екстремальної ситуації. Так, наприклад, особи, що 

пережили землетрус, прагнуть сидіти недалеко від дверей або вікна (щоб при 

необхідності швидко залишити приміщення). Вони часто дивляться на 

люстру, намагаючись визначити, чи не починається землетрус. 

Особи, які перенесли бомбардування, входячи в приміщення, відразу ж 

зашторюють вікна, оглядають кімнату, заглядають під стіл, прагнуть 

визначити, чи можна там сховатися.  

Учасники бойових дій не воліють сідати спиною до дверей і вибирають 

місце, звідки можна спостерігати за усіма присутніми. 

Колишні заручники або особи, що зазнали сексуального насильства, які 

були захоплені на вулиці, намагаються самотужки не виходити на вулицю і 

навпаки, якщо це сталося вдома, — не залишатися в приміщенні на 

самоті [1; 3]. 

Окрім основних, також виокремлюють й супутні симптоми ПТСР, 

зокрема такі як депресія, загальна тривожність, зловживання алкоголем або 

наркотиками, погане фізичне самопочуття. 

У стані посттравматичного стресу депресія досягає таких глибин 

людського відчаю, коли здається, що все безглуздо і марно. При цьому 

людина не здатна впоратися з даною проблемою самостійно і потребує 

лікарської допомоги та медикаментозного лікування. 

Загальна тривожність виявляється на фізіологічному рівні (ломота в 

спині, спазми шлунка, головні болі), в психічній сфері (постійне 

занепокоєння і заклопотаність, «параноїдальні» явища, наприклад, 
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необґрунтована боязнь переслідування), в емоційних переживаннях (постійне 

почуття страху, невпевненість в собі, комплекс провини). 

Зловживання наркотичними та лікарськими речовинами 

провокується хибними думками про тимчасове полегшення стану. Людина 

таким чином намагається звільнитися від надзвичайно важких переживань. 

На жаль такий спосіб вирішення проблеми лише ускладнює ситуацію. 

Виражений психоемоційний стрес призводить до патологічних змін в 

системах організму. Підвищений рівень нейропептидів стресу може 

зберігатися в постстресовий період до кінця життя, що призводить до появи 

схильності до виникнення багатьох соматичних захворювань. На першому 

місці стоїть артеріальна гіпертензія, внаслідок якої виникають ураження 

серця, головного мозку, нирок. 

Бойовий травматичний стрес і його наслідки є одним з головних 

внутрішніх бар’єрів на шляху соціальної адаптації ветеранів у 

громадянському суспільстві. Після повернення до мирного життя ветерани 

сучасних воєн переживають нові стреси, пов’язані з труднощами адаптації до 

нових умов, стикаються з нерозумінням. Тому, невід’ємною складовою після 

повернення із зони ведення бойових дій є надання кваліфікованої медичної та 

психолого-психіатричної допомоги. 

Висновки. Посттравматичний стресовий розлад — це хронічне 

порушення психічного стану, що може розвинутися у відповідь на 

травматичну події. Його ігнорування може закінчитися руйнацією стосунків, 

роботи, здоров’я чи навіть життя. Інтенсивність симптомів є різною для  

різних людей і може призводити до значної недієздатності. Індивідуальна 

вразливість або стійкість — це ключові фактори в розвитку ПТСР. Важливо 

знати, що ПТСР можна подолати або навчитися ним керувати. 
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ФOРМУВАННЯ СТРЕСOСТIЙКOСТI У СУЧАСНOМУ 

 МIНЛИВOМУ СУСПIЛЬСТВI  

 

Тенденцiї сучаснoгo мiнливoгo суспiльства призвoдять дo виникнення 

у сучаснoї мoлoдi невизначенoстi, переживання тривoжнoстi, невпевненoстi у 

сoбi i в завтрашньoму днi. Все частiше мoлoда oсoбистiсть переживає 

стресoвi ситуацiї. 

Стрес, дoслiвнo в перекладi з англiйськoї oзначає – це тиск, зусилля, 

натягування, а такoж зoвнiшнiй вплив, який ствoрює цей стан. I зазвичай  

вoнo вживалoсь в технiцi. В лiтературу пo медицинi i психoлoгiї слoвo 

«стрес» з’явилoсь бiльше пiв стoлiття тoму. В 1936 рoцi в журналi «Nature», у 

рoздiлi «листи дo редактoра», булo надрукoванo кoрoтеньке пoвiдoмлення  

канадськoгo фiзioлoга Ганса Сел’є (тoдi ще не вiдoмoгo) пiд назвoю 

«Синдрoм, який викликається рiзними пoшкoджуючими агентами 

суспiльства». 

https://www/
https://moz.gov.ua/article/health/scho-treba-znati-pro-posttravmatichnij-stresovij-rozlad
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Рiчард Лазарус oписує стрес як стан абo пoчуття, яке вiдчуває людина, 

кoли усвiдoмлює, щo «вимoги перевищують oсoбистi й сoцiальнi ресурси, якi 

вoна здатна мoбiлiзувати». Iншими слoвами, ми вiдчуваємo стрес, кoли 

рoзумiємo: щoсь вийшлo з-пiд кoнтрoлю. 

Стрес – це неминуча реальнiсть нашoгo життя. Але не oбoв’язкoвo 

негативна. Наприклад, стрес дoзвoляє нам швидкo приймати рiшення i дiяти 

в складних ситуацiях. Без цiєї функцiї oрганiзму людствo прoстo не змoглo б 

вижити. При цьoму важливo знати, щo наше тiлo здатне ефективнo 

справлятися тiльки з невеликими дoзами стресу. 

Стрес мoже стати як пoзитивним, так i негативним дoсвiдoм в 

залежнoстi вiд ситуацiї. Наприклад, пoчатoк нoвoї рoбoти мoже бути 

абсoлютнo захoпливим, якщo решта вашoгo життя стабiльна й пoзитивна. 

Але якщo ви пoчинаєте нoву рoбoту, кoли щoйнo переїхали в нoвий будинoк / 

ваш партнер захвoрiв / у вас прoблеми з грoшима, вам мoже бути важкo 

впoратися з кiлькoма джерелами стресу одночасно [1]. 

Мета управлiння стресoм пoлягає не в тoму, щoб пoвнiстю йoгo 

пoзбутися, а в тoму, щoб усунути непoтрiбний стрес i дoпoмoгти вам 

впoратися з неминучим. 

Тoму наш oрганiзм мoже впoратися тiльки з незначнoю частинкoю 

стресу. У тoму випадку кoли спoстерiгаються стресoвi ситуацiї дoсить частo 

це призвoдить дo серйoзних прoблем, все пoчинається з пoрушення 

функцioнування усiх систем oрганiзму, найперше iмуннoї. Iмунiтет стає 

слабким внаслiдoк чoгo людина пoчинає частo хвoрiти найперше на сезoннi 

захвoрювання. Пiзнiше виникають букет iнших хвoрoб серцевi 

захвoрювання, пiдвищенoгo артерiальнoгo тиску, на фoнi всьoгo виникає 

цукрoвий дiабет, у людини на oснoвi всьoгo цьoгo збiльшується тривoжнiсть, 

вoна стає пoганo спати внoчi, виникають депресiї, астенiчнi стани. 

Стресoвi ситуацiї з самoгo пoчатку виникають тoдi, кoли ми не 

справляємoся з вимoгами, якi дo нас висувають. У тoму випадку, кoли ми на 

себе беремo багатo oбoв’язкiв, i в силу вiдсутнoстi дoстатньoгo часу для 
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належнoгo викoнання  пoкладених на нас oбoв’язкiв ми з ними не 

справляємoся i пoчинаємo нервувати. Нашi надмiрнi хвилювання призвoдять 

дезoрганiзацiї власнoгo життя. Багатo думoк крутяться в гoлoвi, багатo справ; 

ми немoжемo вiдключитися вiд цих щoденний справ навiть у нoчi, думки, 

аналiз, прoблеми не дають нам заснути. Гoлoва не вiдпoчиває внoчi, тoму в 

день ми втoмленi, рoзсiянi i немoжемo заснути. 

Кoли ми навчимoся справлятися з вимoгами, якi нам висувають ми 

пoчнемo oсвoювати стресoстiйкiсть. 

Є сoтнi визначень зазначенoгo термiну. Oдним з них є кoмплекс 

якoстей oсoбистoстi, щo дoзвoляють перенoсити значнi iнтелектуальнi, 

вoльoвi та емoцiйнi навантаження без oсoбливих шкiдливих наслiдкiв для 

власнoгo здoрoв’я, oтoчуючих i свoєї прoфесiйнoї дiяльнoстi. 

У сучасних умoвах рoзвитoк стресoстiйкoстi oсoбливo важливий. Це 

мoже пoзитивнo вплинути на здoрoв’я i результати, яких ви дoсягаєте у 

життi. 

Як пiдвищити стресoстiйкiсть у сучаснoму мiнливoму суспiльствi? 

Найперше неoбхiднo визначте стрес-фактoри. Прoаналiзуйте, якi життєвi 

ситуацiї у Вас найчастiше викликають стрес.  

Уникайте емoцiйнoгo та прoфесiйнoгo вигoрання. Прoаналiзуйте:  

• «Щo кoнкретнo сталo причинoю тривoги?» 

• «Кoли ви вiдчуваєте себе ―на межi‖ прoтягoм дня?» 

• «Чи приймаєте ви невдалi рiшення через стрес абo 

пригнiченiсть?» 

Кoли ви пoчнете бачити пoвтoрюванi шаблoни свoєї пoведiнки, ви 

змoжете визначити, щo викликає стрес саме у вас, i тoдi ймoвiрнiсть 

впoратись iз ним буде вище. 

Навчiться змiнювати стрес-фактoри, кoли це мoжливo. Щo мoжете 

берiть пiд власний кoнтрoль, уникайте ситуацiй, якi викликають у Вас стрес. 

Делегуйте свoї oбoв’язки, навчiться гoвoрити нi.  
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Будьте реалiстичнi, знайте свoї oбмеження i будьте твердi у свoїх 

рiшеннях. Цей крoк зрoбить вас здoрoвiшими й щасливiшими, видiлiть 

бiльше часу для себе. 

Не мoвчiть, рoзказуйте рiдним, друзям, батькам прo свoї прoблеми, 

гoвoрiть, радьтеся. Пoвiдoмте їм, щo ви працюєте над тим, щoб знизити 

рiвень стресу у вашoму життi, i пoпрoсiть їх прo дoпoмoгу, кoли вoна 

знадoбиться. Вoни такoж мoжуть дoпoмoгти вам визначити стресoвi ситуацiї, 

перш нiж вoни накриють вас хвилею. 

Будьте вiдкритi дo їхнiх пoрад i дoпoмoги. Мoжливo, вoни стикалися з 

пoдiбними ситуацiями i вoлoдiють iнфoрмацiєю, яка мoже бути вам кoрисна. 

Не бiйтеся дiлитися свoїми пoчуттями. Безлiч дoслiджень пiдтверджують, щo 

прoявляти емoцiї — кoриснo для здoрoв’я.  

Будьте активнi. Легкo прoпускати заняття спoртoм, кoли ви в стресi, 

але саме вoни кoриснi для вашoгo психiчнoгo здoрoв’я i дoпoмагають 

бoрoтися з негативним впливoм стресу на oрганiзм. 

Люди, якi регулярнo займаються спoртoм, oтримують бiльше 

задoвoлення вiд дрiбних радoстей життя – спiлкування з друзями абo 

дoмашнiм вихoванцем, смачна вечеря, читання книг, пoсмiшка випадкoвoгo 

перехoжoгo на вулицi тoщo. Задoвoлення – це не щo iнше, як прoтилежнiсть 

стресу й тривoзi. 

Регулярнi фiзичнi вправи такoж дадуть неoбхiдний заряд впевненoстi, 

який дoпoмoже впoратися зi стресoм в майбутньoму. Намагайтеся придiляти 

фiзичнiй активнoстi дo 20-30 хвилин щoдня [1]. 

Iснують такoж iншi вправи на стресoстiйкiсть, якi такoж мoжуть 

дoпoмoгти зняти стрес i рoзслабити ваш рoзум i тiлo: медитацiя, масаж, йoга, 

вправи з глибoкoгo дихання.  

 Будьте завжди oптимiстoм. Кoли ви переживаєте абo вiдчуваєте, щo 

рiвень вашoгo стресу пiдвищується, пoстарайтеся oтoчити себе пoзитивними 

думками i дoсвiдoм. Пoслухайте музику, пoдивiться смiшне вiдеo абo 

зателефoнуйте другу, який змушує вас смiятися. 
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Зустрiчайте негатив iз пoзитивнoю реакцiєю. Пoзитивне ставлення не 

дасть вам зануритися у пoчуття пригнiченoстi.  

Пoважайте свoї успiхи, навiть якщo вoни здаються вам маленькими та 

незначними, i хвалiть себе за них. Мoжна завести щoденник успiхiв i щoдня 

вiдзначати в ньoму свoї маленькi перемoги. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ 

З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

 

У Базовому компоненті дошкільної освіти (2021 р.), що є державним 

стандартом першої ланки системи освіти України, відмічається: «На кінець 

дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові 

характеристики особистості: довільність, самостійність і відповідальність, 

креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, 

само ставлення, самооцінка» [1].  

У документі зазначається, що дитина наприкінці дошкільного віку має 

передбачати результати своєї діяльності, знати їх значення для себе і тих, хто 

поряд, усвідомлювати свою відповідальність за вчинене; здатна досягати 

поставленої мети [1]. 
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Сучасне суспільство вибудовує стратегію свого розвитку на засадах 

громадянських свобод і демократії, найважливішими ознаками якої є 

відповідальність. Таке бачення суспільного розвитку обумовлює актуальність 

питань формування відповідальності особистості [2]. 

У вітчизняній психології, педагогіці проблемі відповідальності були 

присвячені роботи І. Беха, Г. Бєлєнької, Л. Грядунової, О. Кононко, В. 

Савченко, Т. Фартухової, М. Левківського, О. Сухомлинської, Н. Огренич, В. 

Оржеховської, Т. Фасолько та ін.  

Більшість науковців вважають, що відповідальність особистості – це 

якість, яка є регулятором поведінки, тому і визначення відповідальності 

подається через опис способів і форм поведінки. На наш погляд, 

відповідальність проявляється в діяльності та виступає не тільки як засіб 

зовнішнього контролю и зовнішньої регуляції поведінки особистості, але і як 

засіб самоконтролю і саморегуляції. [6].  

Фасолько Т., узагальнюючи дослідження вітчизняних педагогів і 

психологів, дає наступне визначення відповідальності як характеристики 

ставлення особистості до людей: «Це системна якість, завдяки сформованості 

якої людина стає здатною усвідомлювати віддалені наслідки своїх вчинків, у 

неї розвивається висока сензитивність до моральних ситуацій» [8, с. 8]. 

Проте, недостатньо, на нашу думку, досліджувалися питання 

виховання відповідальності у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку 

(ПМР). Але відомо, що порушення мовлення тією чи іншою мірою (залежно 

від характеру цих порушень) впливають на діяльність та поведінку дитини, 

негативно позначаються на формуванні всього психічного життя [7]. 

Порушення мовленнєвого розвитку ускладнюють процес адаптації, 

спілкування з оточуючими, нерідко заважають правильному формуванню 

пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери та якостей особистості. 

Порушення мовлення часто спричиняють низку вторинних відхилень, які 

створюють картину аномального розвитку дитини в цілому [7]. 
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Порушення мовлення, обмеженість мовленнєвого спілкування часто 

негативно впливають на формування особистості дитини, викликають 

психічні відхилення, специфічні особливості емоційної та вольової сфери, 

сприяють розвитку негативних властивостей характеру (сором’язливості, 

безвідповідальності, нерішучості, негативізму, почуття неповноцінності). 

Саме тому окреслене питання набуває особливого значення при вивченні 

дітей з ПМР та розробці адекватного змісту корекційної навчально-виховної 

роботи, у процесі якої необхідно враховувати різноманітні особливості 

психічних процесів, станів і властивостей особистості [7]. 

М. Шеремет підкреслює, що мовленнєва діяльність формується і 

функціонує в тісному зв’язку з розвитком психіки дитини, з різними її 

процесами, що відбуваються в сенсорній, інтелектуальній, афективно-

вольовій сферах. Розкриття зв’язків між мовленнєвими порушеннями та 

іншими сторонами психічної діяльності дає можливість визначити 

оптимальні шляхи впливу на психічні процеси, що беруть участь в утворенні 

мовленнєвої вади [3]. 

Фахівці зі спеціальної освіти зазначають, що на формування 

особистості дитини з особливими освітніми потребами (ООП) впливають не 

лише середовище і генотип, але й такі психічні процеси як: пам'ять, увага, 

відчуття, сприймання, воля, мислення, уява та мовлення. Але, варто 

зазначити, що саме мовлення посідає одне з центральних місць у процесі 

психічного розвитку дитини і формуванні її особистості [5]. 

Порушення мовлення, обмеженість мовленнєвого спілкування часто 

негативно впливають на формування особистості дитини, викликають 

психічні відхилення, специфічні особливості емоційної та вольової сфери, 

сприяють розвитку негативних властивостей характеру (сором’язливості, 

безвідповідальності, нерішучості, негативізму, почуття неповноцінності). 

Саме тому окреслене питання набуває особливого значення при вивченні 

дітей з ПМР та розробці адекватного змісту корекційної навчально-виховної 
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роботи, у процесі якої необхідно враховувати різноманітні особливості 

психічних процесів, станів і властивостей особистості [7]. 

Необхідно відмітити, що у дітей з порушеннями мовлення розвиток 

особистості протікає складніше. Такі діти складають особливу групу дітей та 

потребують допомоги не лише у мовленнєвій сфері [5]. 

У літературі визначено психолого-педагогічні умови виховання 

відповідальності у дітей з ПМР, серед яких виділяють «використання в 

освітньому процесі закладу спеціальної освіти всієї різноманітності 

психолого-педагогічних методів дошкільної корекційної педагогіки. 

Особливості застосування цих методів зумовлені специфікою мовленнєвого 

розладу, структурою співвідношення первинних і продуктивних порушень 

мовлення дитини, її віковими ознаками» [3, с. 14-15]. 

У процесі виховання відповідальності у дітей з ПМР необхідно, щоб 

вони, по-перше, засвоїли зміст завдання; по-друге, необхідно створити намір 

виконати завдання; особистісний сенс його виконання; по-третє, необхідно 

навчити дітей плануванню своїх дій; врахуванню термінів закінчення справи 

і формування звички доводити справу до кінця [6].  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив обґрунтувати 

змістову структуру вихованості відповідальності у дітей старшого 

дошкільного віку з ІІІ рівнем ЗНМ, яка складається з когнітивного, емоційно-

вольового та поведінкового компонентів.  

Когнітивний компонент містить знання про сутність відповідальності, 

моральні норми її дотримання, уявлення про обов'язки. Емоційно-вольовий 

компонент означає позитивне ставлення до моральних норм та обов'язків, які 

регулюють прояв відповідальності. Поведінковий компонент – це практичні 

вміння прояву відповідальності.  

Показниками когнітивного компонента було обрано: знання про 

сутність відповідальності, моральні норми, які регулюють прояви цієї 

властивості та способи їх застосування у власному житті, міжособистісних 

взаєминах; усвідомлення необхідності виконання певних обов'язків та 
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здійснення морального вибору з урахуванням конкретних умов (звичних і 

нових ситуацій); уявлення про такі поняття, як «обов'язок», «совісна» і 

«безсовісна» людина. 

До показників емоційно-вольового компонента можна віднести: 

емоційно-позитивне ставлення до моральних норм, що регулюють прояви 

відповідальності; вміння оцінювати ситуацію з погляду необхідності прояву 

відповідальності, бажання діяти відповідним чином; позитивне ставлення до 

обов'язку як поведінкової норми; налаштованість на прояви відповідальності 

в різних сферах життя. 

Показниками поведінкового компонента виступають: готовність 

відповідати за наслідки своїх рішень, здатність покладати на себе обов'язок; 

уміння добровільно відмовлятися від приємного на користь необхідного, 

діяти за власною спонукою, без заохочень чи примусу ззовні; прогнозувати 

свої дії та їхні наслідки і на основі цього вибирати правильний спосіб їх 

реалізації; контролювати і регулювати свою поведінку без допомоги 

дорослого чи однолітків. 

На підставі розроблених компонентів і показників були визначені рівні 

вихованості відповідальності у дітей старшого дошкільного віку з ІІІ рівнем 

ЗНМ: низький, середній, високий. 

Нами було проведено експериментальну роботу з апробації 

педагогічних умов виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного 

віку з ІІІ рівнем ЗНМ. Базою дослідження виступав ЗДО № 40 м. Рівного.  

Результати нашого діагностичного обстеження рівнів вихованості 

відповідальності в дошкільників з ПМР показало, що переважна більшість 

дітей має недостатні знання про сутність відповідальності; якості, якими 

характеризується відповідальна людина, що негативно позначається на їхніх 

оцінних судженнях, поведінці. У таких дітей часто прояви відповідальності 

зумовлюються контролем з боку дорослих, побоюванням одержати догану 

або прагненням отримати схвалення і винагороду. Іноді дошкільники з 

порушеннями мовлення називали моральну норму, правильно оцінювали 
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поведінку однолітків, але не змогли мотивувати свою оцінку. Більшість дітей 

не хотіли приймати участь в дослідженні, не проявляли інтересу до завдань. 

Для підвищення рівня вихованості відповідальності, формування 

вольових якостей особистості, співпереживання, чуйність до чужого болю, 

наполегливості та старанності у дітей старшого дошкільного віку з ПМР 

нами було запропоновано систему педагогічних умов: 

1. Виховна робота буде ефективною, якщо логопедичні заняття з 

дітьми з ПМР будуть включати завдання з подолання порушень мовлення, а 

також спеціальні вправи з розвитку емоційно-вольової сфери дошкільників. 

2. Робота логопеда з виховання відповідальності у дітей дошкільного 

віку з ПМР має бути в тісному контакті з психологом і вихователями закладу 

спеціальної освіти.  

3. Виховання відповідальності буде ефективним, якщо застосовувати 

психологам закладів спеціальної освіти у своїй роботі з дітьми з ПМР 

спеціальні заняття комунікативного тренінгу. 

Для реалізацій першої педагогічної умови виховання відповідальності у 

дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку ми на 

логопедичних заняттях застосовували наступні прийоми: засвоєння дітьми 

змісту логопедичного завдання, виникнення особистісного сенсу його 

виконання; створення наміру виконати завдання; планування своїх дій; 

врахування термінів закінчення справи; звичка доводити справу до кінця. 

Достатньо ефективними для розвитку емоційно-вольової сфери дітей 

дошкільного віку були нейропсихологічні, дихальні та кінезіологічні вправи. 

Для реалізацій другої педагогічної умови виховання відповідальності у 

дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку проводилась 

планова корпоративна робота логопеда, вихователя і психолога закладу 

спеціальної освіти. Для реалізацій третьої педагогічної умови виховання 

відповідальності у дошкільників з ПМР проводилися заняття з розвитку 

емоційно-вольової сфери і комунікативний тренінг (за І. Мартиненко) [4]. 
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Після формувального етапу експерименту у дітей з ПМР в 

експериментальній групі змінилися рівні вихованості відповідальності. Діти 

намагалися проявляти відповідальність через власні вчинки; розуміли, що 

таке чесність, доброта, обов’язок; добровільно відмовлятися від приємного 

на користь необхідного, удосконалилися навички контролю над собою в 

різних проблемних ситуаціях. Проте, апробація методики показала 

необхідність удосконалення прийомів і засобів виховання емоційно-

вольового компонента відповідальності у дітей з ІІІ рівнем ЗНМ. 

Таким чином, після проведення всіх етапів психолого-педагогічного 

експерименту, можна зробити висновок про те, що ефективність розробленої 

та експериментально перевіреної нами методики виховання відповідальності 

в дітей старшого дошкільного віку з ПМР на основі визначених педагогічних 

умов була доведена результатами збільшення кількості дітей з середнім і 

високим рівнем та зменшення дошкільників з низьким рівнем вихованості 

відповідальності. 

Результати експериментального дослідження, на нашу думку, можуть 

використовуватись в практиці роботи закладів спеціальної освіти при 

організації виховної та корекційно-розвиткової роботи з дітьми з 

порушеннями мовленнєвого розвитку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТІЛЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ 

ТЕРАПІЇ 

 

В сучасній психології засновником тілесно-орієнтованої терапії (далі 

ТОП) можна вважати Вільгельма Райха, що був при житті учнем Зігмунда 

Фрейда і згодом, відійшовши від психоаналізу, головну увагу в своїй роботі 

приділив впливам на тіло. Його «соматична вегетотерапія», яка пов`язувала 

м`язові і психологічні зажими, набула право на життя. Ідею Райха 
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продовжила Іда Рольф, створивши при цьому новий метод, рольфінг або 

структурну інтеграцію, зосередившись у роботі з фасцією і глибоко досліди 

цю тему. Були також Герда Бойесен, засновниця біодинаміки і Фредерік 

Матіас Александер зі своєю технікою інтегрованих рухів, заснованих на 

врівноваженні відносин між головою і хребтом.  

Франц Александер створив метод психосоматичної медицини, а 

Меріон Розен заснувала на цьому шляху розен-метод, що добре підходив для 

вагітних жінок і молодих батьків. Відомий в усьому світі Александр Лоуен 

став батьком  відомого біоенергетичного аналізу, який також базувався на 

роботі з тілом. На шляху становлення тілесно-орієнтовної терапії свої вагомі 

внески зробили відомі Моше Фельденкрайз із методом тілесного 

усвідомлення і розвитку тілесної енергії, а також Девід Боаделла з методом 

біосинтезу, який визнаний комплексним підходом ресурсо-орієнтованої 

тілесної психотерапії. 

 Саме метод Боаделли став першим методом тілесної психотерапії, 

який пройшов наукову акредитацію і отримав визнання Европейської 

Асоціації Психотерапії [1]. 

Задовго до цих досліджень, в світі психології фактично тілесна терапія 

існувала в широкому спектрі східних бойових мистецтв (тайчи, айкідо, цигун 

та інших), цілительстві, танцях, сексуальних відносинах, релігійних і 

побутових ритуалах. Особливий сенс тілесна терапія і оздоровлення психіки 

через тіло набули в практиках хатха-йоги, яка направлена на роботу з тілом 

через усвідомлення себе в стані присутності, в стані «тут і зараз», в стані 

буття. Знання йоги набуває сили, цікавості і актуальності в сучасному світі. 

Історія цього учення сягає глибоко в давнину віків. Так, в одному з 

найдревніших текстів з ведичних знань на нашій планеті Шанділья Упанішад  

(4 ст.до н.е.) є описи асан (певних положень тіла в йозі). Також це знання 

описане в таких древніх текстах як Гхеранда-самхіта і Йога-сутри 

Патанджалі, в Шива-самхіті і навіть Рігведі (самому древньому трактату 

людства, вік якого відносять до 1100 – 4000 років до нашої ери) [3]. 
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Знання йоги набувало постійної трансформації. І якщо спочатку це 

була певна філософія і медитативні практики, то згодом з’явилися тілесні 

технікі, які були необхідні для набуття повного здоров’я і гармонії людини з 

самою собою, всесвітом. 

За спрямованістю роботи підходи тілесної психотерапії об'єднують у 

такі групи: 

1. Аналітичні напрями, орієнтовані на використання в практичних 

цілях, крім роботи з тілом, аналізу несвідомих (витіснених) компонентів 

тілесного і соціального досвіду: вегетоаналітична терапія характеру (В. 

Райх), біоенергетичний аналіз (А. Лоуен), біосинтез (Д. Боаделла), 

психосоматична терапія (Г. Аммона), хакомі-терапія (Р. Курц). 

2. Структурно-функціональні напрями, переважно зосереджені на 

активній роботі з тілом та інтеграції одержуваного в її процесі нового 

тілесного досвіду: вегетотерапія (О. Ракнес), техніка Ф. Александера, 

структурна інтеграція (І. Рольф), сенсорне усвідомлення (Ш. Сельвер, Ч. 

Брукс), функціональна інтеграція (М. Фельденкрайз), біодинаміка (Г. 

Бойсен). 

3. Культурологічний напрям, що, крім тілесних компонентів, зважає 

також на етико-естетичні, культуральні та екзистенційні особливості 

особистості: пластикокогнітивний підхід (В. Нікітін), танатотерапія (В. 

Баскаков), а також підходи, що ґрунтуються на театральній і танцювально-

руховій техніці. 

4. Духовно-тілесні напрями, які використовують у практичній роботі 

нетрадиційні для західної культури технології тілесного розвитку: підходи на 

основі адаптації індійських, тибетських і китайських психофізичних систем 

(хатха-йога, янтра-йога, ци-гун, у-шу), технології етнічних практик, 

акупунктура і акупресура, тілесні практики духовних традицій (чань-

буддизм, буддизм Тибету, бон-по, суфізм, ісихазм тощо). Ця класифікація не 

вичерпує всього розмаїття підходів, багато з яких важко співвіднести лише з 

одним напрямом [2]. 
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 КРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

 

Актуальність проблеми. В період настання підліткового віку 

завершується дитинство, починається перехід до дорослості. Відбувається 

якісна перебудова особистості, стосунки з дорослими, підліток засвоює нові 

суспільні норми поведінки.  

Для перехідного віку характерна невідповідність між новими 

потребами «напівдитини, напівдорослої людини» і застарілим з гори донизу 

ставленням до неї оточуючих. У цей час виникає криза, що виявляється у 

різному протиставленні себе дорослим, внутрішній дисгармонії, потягу до 

самостійності. Досить часто криза підліткового віку викликає підвищену 

тривожність, яка супроводжується відчуттям неконкретної, невизначеної 

загрози, нечітке почуття небезпеки. Очікування небезпеки, що насувається, 

співвідноситься з почуттям невідомого: людина не усвідомлює, звідки вона 

може загрожувати. На відміну від емоції страху, тривожність не має 
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конкретного джерела. Тривожна людина постійно невпевнена в собі і своїх 

рішеннях, постійно очікує неприємностей, емоційно нестійка, недовірлива.  

Нерідко в період кризи в підлітка спостерігається девіантна поведінка, 

підвищена агресивність, що також вкрай негативно відображається на 

психологічному і досить часто фізичному стані дитини. 

Тому необхідним є визначення умов, дотримання яких дасть 

можливість подолати це негативне явище в розвитку особистості 

підліткового віку та попередити його вплив на становлення особистості в 

наступних вікових періодах.  

Багато психологів-науковців досліджували прояви підліткової кризи, 

зокрема Л.І. Божович, І.С. Булах, Г.С. Костюк, А.В. Мудрик, М.С. Неймарк, 

Ф. Райс, Х. Ремшмідт, В.Г. Степанов, Т.М. Титаренко, Д.І. Фельдштейн, Е. 

Еріксон та ін. 

Основні теоретичні положення про специфічну для кожного вікового 

етапу соціальну ситуацію розвитку, провідну діяльність та новоутворення, 

які є вихідним моментом динамічних змін у розвитку дитини  висвітили І.Д. 

Андрєєва, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, І.В. Дубровіна, 

А.В. Запорожець, С.Д. Максименко, Д.І. Фельдштейн та ін. 

Підлітковий вік - це вік поєднання суперечностей: з одного боку, це вік 

соціалізації, входження в світ людської культури та суспільних діяльностей, а 

з іншого - вік індивідуалізації, відкриття та утвердження власного 

унікального і неповторного «Я». У підлітковому віці людина, як правило, не 

усвідомлює цінності здоров’я, зацікавлена у всебічному пізнанні світу, 

прагне, якщо не засвоїти, то хоча б спробувати «принади», атрибути 

«дорослого життя», які переважно забороняються дорослими. Діти - підлітки 

експериментують, приймаючи на себе дорослі ролі, переважно це носить 

ризикований характер.  

Підлітки вважаються проблемною групою - «вже не діти, але ще не 

дорослі». Основні проблеми підлітків зумовлені психофізіологічними 

особливостями підліткового віку (юнацька гіперсексуальність, егоцентризм, 
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лабільність емоційної сфери, гормональні зміни в пубертатному періоді, 

вплив групи однолітків, потреба в соціальному визнанні факту дорослішання, 

засвоєння нових соціальних ролей тощо) та ризикованою моделлю поведінки 

молоді.  

Для підлітка все змінюється: він тепер дорослий, йому потрібно побути 

наодинці, щоб розібратись у своїх проблемах. Ця рефлексія породжує 

відчуття самотності. Дитина стає тривожною, її турбує відчуття невідомої 

невизначеності. У той же час вона активно шукає спілкування - спілкування 

за вибором. Звідси така потреба в інтимній дружбі, коли комусь можна 

цілком довіритись, поділитися своїми успіхами й невдачами. 

Виготський Г.С. наголошував на необхідності при вивченні критичних 

періодів виокремлювати основні новоутворення у свідомості і визначити 

соціальну ситуацію розвитку, яка являє собою у кожному віці неповторну 

систему взаємин між дитиною і середовищем [3;151]. 

Самосвідомість, що розвивається, розуміння своєї несхожості сприяють 

появі в підлітка гострої потреби в самостійності і незалежності. Адже він 

дорослий і в нього виникає проблема, пов'язана з тим, що батьки та вчителі 

відмовляються зауважувати, тому що це означало б утратити свій вплив. 

Простіше списати все на важкий характер, розбещеність, шкідливий вплив 

однолітків, у будь-якому випадку, дитина «побіситься, і пройде». Але все це 

не проходить, виникає конфлікт, який насправді є наслідком того, що дитину 

не почули, не зрозуміли, незважаючи на те, що в цей період у підлітків, як 

відзначають психологи, різко підвищується здатність до емпатії 

(співпереживання) стосовно дорослого. Батьки і вчителі продовжують через 

моралізування «виховувати». 

Іванова Л.Ю. виділяє вісім основних завдань, які реалізовує підліток 

протягом періоду свого становлення як особистості: фізичне дозрівання; 

пізнання власного внутрішнього світу; реалізація партнерства у групі 

ровесників; формування статевої ідентичності; встановлення 

гетеросексуальних стосунків; вироблення звички приймати рішення 



 144 

незалежно від батьків; перехід до зрілих морально - ціннісних установок; 

орієнтація на широку часову перспективу (вибір фаху, освітнього горизонту 

тощо) [4;124]. 

Підлітка вже не влаштовує роль «дитини»: вона намагається дещо 

розширити межі та самостійно орієнтуватись у середовищі. 

 Характеризуючи підлітковий вік, Божович Л.І. писала, що протягом 

цього періоду ламаються і перебудовуються всі колишні відносини дитини 

до світу і до самого себе і розвиваються процеси самосвідомості і 

самовизначення, що призводять в остаточному підсумку до тієї життєвої 

позиції, з якої школяр починає свою самостійне життя.  

Божович Л.І. також відзначала, що до початку перехідного віку в 

загальному психічному розвитку з'являються нові, більш широкі інтереси, 

особисті захоплення і прагнення зайняти більш самостійну, більш "дорослу" 

позицію в житті. Однак в перехідному віці ще немає можливостей (ні 

внутрішніх, ні зовнішніх), щоб зайняти цю позицію. Розбіжність між 

виниклими потребами і обставинами життя, обмежують можливість їх 

реалізації, характерно для кожного вікового кризи. Але, тим не менш, якою б 

суб'єктивно (а іноді і об'єктивно) не було життя підлітка, він все одно всім 

єством своїм спрямований в майбутнє, хоча «це майбутнє уявляється йому 

ще дуже туманно» [1;54]. 

Сповнений енергії, одержимий потребою незалежності, в очікуванні 

майбутніх успіхів у великому житті — підліток проходить через безліч 

випробувань у пошуках власного шляху в новому для нього світі. У цей 

період для нього докорінно змінюється значення батьків та інших членів 

родини. Своєрідний «момент розчарування» у власних батьках породжує 

прояви гіперіндивідуалізації. Вся увага звернена на внутрішній світ (втрата 

інтересу до зовнішнього світу) з одного боку, а з другого — спостерігається 

втеча на вулицю, в групу ровесників, так би мовити, в «цивілізацію».  

Костюк Г.С. підкреслював, що саме в перехідний період від 

підліткового до юнацького віку інтенсивно розвивається сприймання себе як 
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людини певної статі, яка має специфічні потреби, мотиви, ціннісні орієнтації, 

ставлення до представників протилежної статі, форми сексуальної поведінки. 

Статеворольова ідентичність утворює одну з важливих частин Я-образу 

людини в підлітковому віці, проте вона не залишається сталою, назавжди 

укоріненою особливістю особистості надалі [5;204].  

Божович Л.І. підкреслювала, що статевий потяг, виникаючи в 

пубертатний період, входить у структуру вже наявних у підлітка 

психологічних новоутворень – різноманітних інтересів, моральних та 

етичних почуттів, поглядів, оцінних суджень. Відповідно – статевий потяг 

підлітка, переживання сексуального збудження перебуває в ціннісно - 

смисловій системі його поглядів. Отже, біологічні і соціальні фактори 

взаємопов’язані, стають внутрішніми механізмами психологічних 

новоутворень, які спонукають до встановлення і поглиблення сексуальних 

стосунків у наступному віковому періоді [2;251].  

Поведінка підлітка характеризується агресією, страхами, а також може 

проявлятися у реакціях: «втечі від світу», хвороби, самітність, активність. 

Будь-який з цих варіантів виводить дитину зі сфери конфлікту, допомагає їй 

ухилитися від якихось надзвичайних і напружених ситуацій. Підліток 

ховається у свою «мушлю» чи певну життєву сферу, де вважає себе 

достатньо успішним, створюючи власний світ як противагу дійсності. 

Про кризу «важкого віку» вже сказано дуже багато, це одночасно 

дорослих лякає і втішає. З однієї сторони - ми боїмося цього страшного часу, 

а з іншого - всі труднощі і негаразди вважаються закономірними - це у всіх 

ніби так, значить, так і повинно бути. Насправді це вік не важчий і не 

легший. Він просто інший. А відповідно, і підхід до дитини, котра виросла, 

повинен бути іншим. І проблеми, котрі виникли прийдеться вирішувати дещо 

іншим способом. 

Криза підліткового періоду - не головоломна проблема, а послідовний 

етап розвитку наших дітей. Коли пташка виростає, то вилітає із гнізда, тому 

що відчуває, що прийшов час. Коли виростає дитина, то теж відчуває свій 
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час. Всі життєві формули ваша дитина раніше брала від нас, батьків, в 

готовому вигляді, то тепер вони тільки заважають їй. І наша дитина 

поступово віддаляється від нас. Вона ніби проводить невидиму риску і дуже 

уважно охороняє її. Будь-яке нетактовне втручання в її справи викликає 

бурний протест. І чим сильніше ми, дорослі, будемо відновлювати минулі 

взаємостосунки, тим більше дитина буде віддалятися від нас. Таке 

відчуження - це не неминуче зло, а нормальний етап росту, явище тимчасове.  

Тому зараз, коли ваша дитина знаходиться в такому нетерплячому віці, 

батькам потрібно зробити все необхідне, щоб зберегти контакт. Їм потрібно 

створити такі взаємостосунки, коли вона зможе і матиме право відкрито 

проявляти свої почуття і думки. 

Маючи в сім’ї важкого підлітка, не зловживайте покараннями, а 

найдіть причину такої поведінки, пам’ятайте, що для вашої дитини потрібен 

індивідуальний підхід, зацікавте підлітка різними видами діяльності, не 

тримайте ситуацію під постійним контролем. Розмовляйте, пояснюйте, та не 

ставте умови, потрібно знайти спільні сторони у підлітка, і правильно їх 

використовувати, розвивати, давати завдання під силу. В дитину потрібно 

вірити, мати надію. Велике значення для «важкого» підлітка має значення 

відчути радість від успіху щастя. Що призводить до самовдосконалення. 

Говорити з підлітком тактично, уникати різних виразів. 

На молодіжний жаргон не слід привертати увагу, тому, що він зникне з 

часом без сліду, а на нецензурні слова необхідно звернути увагу. 

При конфлікті з учителями, не слід сваритись з підлітком, а дізнатись 

причину конфлікту. Ніколи не засуджуйте дитину. З учителем розмовляйте 

без претензій, не ускладнюйте ситуацію. Ніколи не читайте щоденника дітей, 

не намагайтесь вибирати за дітей їх життєвий шлях, так як вибір, зроблений 

іншими, приводить в майбутньому до розчарування, незадоволення, 

невезіння. 

Психокорекція ефективна в комплексному застосуванні групових та 

індивідуальних методах роботи, з підлітками, їхніми батьками та вчителями. 
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Проведення корекційної роботи в кризовий період з дітьми 

підліткового віку має певні аспекти: 

1. Зниження рівня особистісної тривожності та скутості школярів в 

період підліткової кризи. 

2. Формування в учнів віри у свої сили й можливості. 

3. Розширення можливостей школярів, формування в них необхідних 

знань, умінь і навичок для підвищення результативності шкільної діяльності 

та зниження рівня шкільної тривожності. 

4. Формування адекватної самооцінки в підлітків. 

5. Формування розуміння мобілізуючої ролі самооцінки у вирішенні 

проблем і складних життєвих ситуацій. 

6. Розвиток уміння контролювати прояви агресії. 

7. Підготовка вчителів і батьків до виконання ними завдань корекції. 

Отже, прояви кризи у дітей підліткового віку обумовлені їх 

індивідуально-психологічними та соціальними особливостями. 

Психокорекція ефективна в комплексному застосуванні групових та 

індивідуальних методах роботи, з підлітками, їхніми батьками та вчителями. 

Подолання прояву кризи у підлітків можливе завдяки впровадження 

комплексу корекційних заходів, що проводяться з урахуванням виявлених 

особливостей поведінки підлітків та використанням активних соціально-

психологічних методів впливу.  
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ВСП ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» 

Рівненський фаховий коледж 
 

РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ МОВИ У ЗМІНІ 

 МОВНОГО БУТТЯ 

 

Усвідомлення того, що мова – це визначальний чинник формування 

особистості та дієвий фактор державотворення для неупереджених завжди 

було аксіоматично-самозрозумілим, не викликало будь-яких заперечень і не 

спонукало до пошуку спеціальних підтверджувальних аргументів. Адже є 

очевидним, ствердженим життєвим досвідом кожної людини, що її входження 

у світ починалося з опанування мови матері, родини; згодом відкриття і щораз 

масштабніше освоєння довкілля, перебування в різних сферах соціуму 

змінювало її мовлення, ускладнювало й удосконалювало цей універсальний 

засіб підкорення світу. Упродовж свого життя людина не лише долає простір і 

час, а й постійно рухається неозорими просторами мови. 

Поширений погляд, що опанування мови завершується одночасно із 

закінченням системного навчання (у школі, закладі вищої освіти), а далі настає 

етап переважно відтворення набутих знань і досвіду, є глибинно хибним: 

пізнання людиною мови й удосконалення прийомів мовокористування 

обривається лише з її останньою думкою й останнім подихом у цьому світі.  

Динаміка довкілля, реалій громадського, політичного буття та обставин 

приватного життя ставлять перед людиною завдання не тільки постійно 

змінювати обсяг і архітектоніку знань рідної мови – розширювати коло 

понять, базову лексику, прийоми творення усних і писемних текстів, а нерідко 
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спонукають до заміни в багатьох ситуаціях спілкування материнської мови 

іншою мовою, вимагають пристосування до нерідного мовного і культурного 

кодів, які раніше були малознаними чи й зовсім невідомими. 

Особистість, яка підготовлена до розуміння сутності мови, у такій зміні 

свого мовного буття одночасно зберігає пієтет до рідної мови, докладаючи 

зусилля до збереження доброго знання і навичок користування нею, та 

опановує й іншу мову і пов’язаний з нею новий інформаційний і культурний 

простір. Свідоме розширення кола мов, якими людина здатна 

послуговуватися, – це відкриття нових життєвих можливостей, формування 

широкого видноколу, зрештою – шлях збагачення й рідної мови, яка 

залишається при цьому незмінним об’єктом уваги й плекання кожним мовцем. 

Мова формує особистість, сприяє упорядкуванню внутрішнього змісту її 

буття, підтримує зв’язок із колективним минулим і сучасним досвідом 

соціуму, а також урізноманітнює і передає емоційні стани людини, оформлює 

й стимулює її художню словесну творчість. Невидимими зв’язками мова тісно 

тримає людину в колі родини, стимулює відчуття належності до своєї нації, 

рідної землі, держави з її минулим і сучасним. 

Українська мова, яка є рідною для переважної більшості мешканців 

нашої держави, а зрозумілою фактично для всіх її громадян, виконує важливу 

роль засобу міжнаціонального спілкування, глибинної інтеграції в український 

соціум. У цьому полягає одне з призначень української мови як державної: 

забезпечити порозуміння між громадянами з різними материнськими мовами і 

різномовним первісним (чи набутим) мовним досвідом, інтегрувати через 

комунікацію в різних сферах громадського життя феєричну різність 

особистостей (щодо етнічної й первісної мовної належності, орієнтованості на 

відповідні культурні традиції, конфесійні пріоритети) в єдиний гармонійний 

соціум.  
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Важливою опорою функціонування й розвитку української мови є 

наукове забезпечення мовопізнання й мовокористування – ґрунтовні 

академічні і прикладні граматики, різнотипні словники, правописні довідники, 

самовчителі для охочих опанувати українську мову. 

Міцність структури і перспективу розвитку в майбутньому української 

мови забезпечують: 

– розвинена практика мовокористування в усіх комунікативних сферах, 

наявність глибокої в часі традиції творення писемних текстів; 

– тісний зв’язок літературної мови з діалектами – середовищем 

збереження мовної пам’яті народу, живим природним джерелом вільної й 

неозорої форм народної словотворчості; 

– традиція відкритості до переймання здобутків інших мов, запозичення 

іншомовних елементів до структури української мови.  

Структурна розвиненість, стабільність і водночас змінність, динамізм – 

це ті якості української мови, які забезпечують їй роль інтегратора 

поліетнічного й різномовного соціуму України. 

Зі здобуттям незалежності України та конституційним утвердженням 

державного статусу української мови в нашій країні задекларовано, створено 

правову основу й розпочато перехід до суспільства з іншою мовною 

інфраструктурою – з українською мовою як центром силового поля мовного 

буття держави.  

Такі зміни в суспільстві для кожної людини не могли відбуватися 

непомітно і невідчутно, а для частини спільноти переросли в проблему. 

Виявилося, що на тлі переважання гармонійного узгодження складників 

ланцюжка взаємопов’язаних сутностей материнська мова – мова особистості– 

державна мова – національна самоідентифікація проявилися інші моделі 

поєднання цих складників. Зокрема, рідномовне довкілля і набутий упродовж 

років комунікативний досвід людини виявився відмінним від мови державної; 

часто різними є рідна мова і та мова, яку засвоєно в іфчас активного набуття 

мовного досвіду, формування мовної компетенції.  
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Сьогодні в Україні, яка виборює своє демократичне майбутнє, 

українська мова зміцнює свої позиції як мова державна, далі розвиває свою 

структуру й комунікативний потенціал, поступово набуває правообов’язків 

інтегратора багатонаціонального українського суспільства відповідно до змін 

мовного буття в цілому.  
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ЦЕХОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 

МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ РАННЬОЇ ЕПОХИ ФЕОДАЛІЗМУ 

 

Розвиток товарного обміну привів до того, що виготовлення виробів на 

продаж стало основним заняттям окремих ремісників, посилилися процеси 

відокремлення ремесла від землеробства. На основі домашніх ремесел 

виникли ремісничі організації. Натуральне господарство, вузькість 

внутрішнього ринку, утиски з боку державної адміністрації зумовили 

необхідність єднання міських ремісників. В XI—XII ст. в містах Західної 

Європи, а також Київської Русі поступово виникали і поширювалися їхні 

корпорації — цехи. Вони об'єднували майстрів однієї чи кількох 

спеціальностей з метою захисту їхніх інтересів від дрібних виробників. 

Конкретно-історичні умови позначилися на специфіці цехів, що 

утворювались на Україні. Тут цехова система виробництва поширилась у 

XIV—XV ст. У Києві існували цехи ковалів, золотарів, кравців, кушнірів, 

шевців. Відомі різні за профілем цехи у Луцьку, Чернігові та ін. У 1425 р. у 

Львові діяли 9 цехів (ковалів, шевців, кравців, лимарів, кушнірів), а 

наприкінці XV ст.—14 цехів об'єднували ремісників понад 50 професій. 

Цехове ремесло бурхливо розвивалось у містах, які здобули так зване 

магдебурзьке право,— у Києві Львові, Полтаві, Чернігові, Новгороді-

Сіверському, Житомирі, Бердичеві, Ніжині, Кременці, Кам'янці-

Подільському тощо. Цехові організації відігравали позитивну роль у житті як 
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міських, так і сільських ремесел ранньої епохи феодалізму. Вони сприяли 

піднесенню художнього рівня виробів, розширенню їх асортименту. У 

цехових статутах визначалося, які саме і скільки виробів будуть виробляти; 

їхні розміри, форми, колір тощо; кількість майстрів і підмайстрів, їхні права; 

розмір внесків майстрів до спільної каси; кількість робітників та учнів, яких 

мав право тримати майстер, строки учнівства; розмір заробітної плати 

підмайстрам та учням; правила прийому нових членів у цехи; кількість 

сировини, інструментів і матеріалів; тривалість робочого дня, штрафи за 

порушення статутів і т. ін. У цехах панівне становище посідали майстри, їм 

підпорядковувались підмайстри й учні. За виконанням статутів слідкували 

обрані на загальних зборах цехових майстрів (братчанах) старшин — 

цехмістри. Кожен цех мав свої прапори, знаки, грамоти тощо. 

Важливо, що при вступі майстрів до цеху ретельно перевіряли їхні 

знання, вміння зробити „шедевр‖ — взірець певного виробу. Відбувалися 

своєрідні іспити-конкурси майстрів. Це, безперечно, сприяло вдосконаленню 

ремісничої майстерності. 

У середніх та невеликих містах, де ремесло було менш розвинутим, 

процес виділення окремих спеціальностей в окремі цехи відбувався 

повільніше. Тут об’єднані ремісничі корпорації існували довше, часто вони 

доживали до XVIII — XIX століть. В об’єднані цехи входили майстри як 

споріднених, так і неспоріднених спеціальностей, що, очевидно, визначалося 

конкретними умовами існування ремесла в кожному окремому місті. 

Частіше, очевидно, об’єднаний цех складали споріднені спеціальності 

Наприклад, у Перемишлі існував цех, до якого входили ковалі, слюсарі й 

мечники. В Кам’янці-Подільському відомий цех, що об’єднував майстрів 

різних деревообробних спеціальностей. З цехів, що об’єднували ремісників 

неспоріднених спеціальностей, можна назвати перемишльський цех бондарів, 

сідлярів та гончарів, а також володимирський цех гончарів, мулярів та 

цирульників. Іноді, коли місто було невеликим і ремесло в ньому було 

розвинуто слабо, тут існував усього один цех, що об’єднував усіх місцевих 
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ремісників. Наприклад, таке об’єднання відоме в містечку Літки на 

Чернігівщині [6, с. 29]. 

Цехи українських міст здебільшого складалися з ремісників-чоловіків. 

Але в деяких ремеслах, де специфіка виробництва не вимагала великої 

фізичної сили і в яких традиційно здавна працювали жінки, відомі й жінки-

майстрині. До таких ремесел, зокрема, належали кравецьке, ткацьке, 

хлібопекарське. Існували також цехи, що складалися виключно з жінок. 

Наприклад, такий цех був зафіксований у м. Борзні на Чернігівщині. Він 

об’єднував бубличниць і нічим не відрізнявся від об’єднань, які складалися з 

чоловіків, але посадові особи в ньому обиралися з чоловіків майстринь, що 

входили до цеху [1, с. 15]. 

Крім цехового, в українських містах феодальної епохи існувало і 

позацехове ремесло. Маса позацехових ремісників (так званих партачів) 

складалася з міських ремісників, які не були прийняті до цехів у зв’язку з 

політикою національно-релігійної дискримінації; з тих, хто був 

неспроможний вступити до цеху через брак коштів; з сільських ремісників, 

які прибували до міст. Позацехові ремісники були в тій чи іншій мірі 

конкурентами цехових. Партачів підтримувала, виходячи з своїх інтересів, 

шляхта, власники юридик, на територіях яких багато з них проживали, а 

інколи і представники міських властей. 

Особливо посилилась конкуренція партачів цехам у XVII столітті, коли 

в економіці міст стали з’являтися нові явища, що не вкладалися в рамки 

феодальної соціально-економічної системи. Нові явища з’явились як у 

самому цеховому ремеслі, так і поряд з ним. Спостерігається зростання 

товарних відносин у позацеховому ремеслі, з’являються скупники, виникає 

мануфактурне виробництво. Кількість партачів зростає. У Львові в першій 

половині XVII століття вони складали вже більш як 40 % ремісників. У самих 

цехах (особливо великих міст) почастішали випадки, коли багаті майстри, 

ігноруючи вимоги цехових статутів, самовільно збільшували у своїх 

майстернях кількість підмайстрів та учнів [8, с. 295]. 
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Цехи становили собою спільноти, що мали відносно самостійний 

характер і поширювали вплив на всі сторони життя своїх членів. В першу 

чергу цехи були об’єднаннями економічного характеру, які виконували 

завдання організації виробництва і збуту продукції, а також охорони 

економічних інтересів ремісників. Ремісничі цехи вели боротьбу за 

встановлення так званого цехового примусу, тобто визнання за їх членами 

монопольного права на виготовлення і збут даного виду ремісничих виробів 

у межах міста або його округи, що зумовлювалося в основному вузькістю 

ринку, характерного для економіки феодального суспільства, і обмеженістю 

попиту на ремісничі вироби. 

Характерною особливістю середньовічних корпорацій була наявність 

„горизонтальних‖ зв’язків між їх членами, на відміну від „вертикальних‖ 

відносин панування й підкорення [4, с. 72]. Внутрішні правила ремісничих 

об’єднань, в тому числі українських, у відповідності: з загальними 

принципами корпоративності, теж були спрямовані на підтримання 

економічної рівності серед їх членів шляхом як отримання збагачення, так і 

недопущення збідніння окремих майстрів. Збагаченню майстрів 

перешкоджала сувора регламентація виробництва і збуту виробів. Кількість 

учнів та підмайстрів, що їх могли мати майстри, теж підлягала суворій 

регламентації тобто обмеженням. На недопущення крайнього збіднення 

членів цеху був спрямований механізм взаємодопомоги. На випадок 

збідніння, хвороби або смерті майстра корпорація організовувала грошову та 

іншу допомогу йому чи його сім’ї. 

Цех був військовою організацією, що брала участь в охороні й обороні 

міста і виступала окремою бойовою одиницею міського ополчення. Він мав 

свою церкву, каплицю чи ікону в церкві, будучи своєрідною релігійною 

організацією. Кожне ремісниче об’єднання мало свою атрибутику й 

символіку: емблеми з зображеннями знарядь праці, прапори, цехову печатку, 

скриньку, де зберігалися документи й гроші . Ці інсинії відігравали важливу 

роль в ході обрядових дій. 
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Усе життя українського цехового ремісника, як ремісника епохи 

феодалізму в Європі взагалі, було нерозривно пов’язане з корпорацією. До 

цього слід додати, що в середні віки панував історичний тип свідомості, 

відмінний від сучасного, у відповідності з яким людина не виділяла себе з 

колективу, не мислила себе окремо від нього, хоча, на відміну від 

первісності, уже чітко розрізняла себе і групу [2, с. 73]. 

Соціальна структура середньовічного ремісничого цеху 

характеризувалася феодальною ієрархічністю. Цех поділявся на соціально-

вікові групи (учні — підмайстри — майстри — старші майстри). Кожна така 

група мала свої чітко визначені права і обов’язки, а також юридичний статус, 

зафіксовані в цеховому статуті. При просуванні ремісника сходинками 

цехової ієрархії враховувався ступінь його професійної й соціальної зрілості, 

а також вклад у громадське життя колективу. Важлива роль при цьому 

належала і майновому стану ремісника, оскільки член цеху повинен був 

володіти засобами виробництва. 

У XVI—XVII ст. на основі ремесел і домашніх промислів зародилася 

нова, більш висока форма виробництва — мануфактура. Капіталістичне 

підприємство ґрунтувалося на ремісничій техніці й поділі праці. Ця стадія 

розвитку промисловості історично передувала великій машинній індустрії. 

Процес звуження ремісничих спеціальностей тривав (часто виконувалась 

тільки одна операція). Дещо полегшувались трудомісткі роботи, 

удосконалювались інструменти тощо. Шляхи виникнення мануфактур були 

різними. Дрібні промисли (майстерні) зміцнювались, розширювались, 

поступово переростали у більші виробничі заклади з поділом праці. Окремі 

виробники підпорядковувались представникам торгового капіталу, який 

проникав у всі сфери господарства у зв’язку з розвитком торгово-грошових, 

капіталістичних відносин. 

З переходом до наступного, більш прогресивного способу виробництва 

зростала роздрібненість виробничих операцій, зумовлюючи деградування 

професійної майстерності, занепад творчої основи в, процесі праці. На 
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Україні дрібні промисли набули характеру капіталістичних мануфактур, де 

на другий план усунулося віками нагромаджене рукотворне мистецтво 

ремесла. Знижувалася вартість художньої продукції. Перехід від 

мануфактури до фабрики відкинув з давніх давен набуту ручну вмілість 

майстра, а за тим технічним переворотом руйнувалися суспільні відносини 

виробництва. Капіталістична конкуренція підірвала економічний ґрунт 

традиційних центрів народних промислів, а зменшення попиту на вироби 

призвело до звуження їхнього виробництва, а подекуди до занепаду. 

Таким чином, народне декоративне мистецтво України розвивалось у 

двох основних формах — домашнє художнє ремесло й організовані художні 

промисли, пов’язані з ринком. Ці дві форми йшли паралельно, тісно 

переплітаючись між собою і взаємо-збагачуючись, кожна історична епоха 

вносила свої зміни. Природні багатства України, вигідне географічне і 

торговельне положення сприяли розвиткові домашніх ремесел та 

організованих художніх промислів. 

Окрім цього аналіз матеріалів діяльності цехів на території України в 

період ранньої епохи феодалізму століть засвідчує, що культура їх 

професійно-життєвого циклу мала свої характерні особливості. 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 соціальний 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 життєдільяності міста і визначали його суспільний статус. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ  ДОПОМОГИ   

ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ 

 

В умовах карантинних обмежень, спаду виробництва та інфляційних 

процесів багато категорій осіб потребують уваги та підтримки з боку 

держави в особі уповноважених нею органів. Окремі напрями соціальної 

підтримки є пріоритетними через особливу важливість та вразливість 

цільових категорій. До таких безумовно слід віднести дітей та сім’ї з дітьми. 

Відбувається це шляхом надання різних видів державної допомоги. 
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Державними органами праці та соціального захисту населення 

призначається і виплачується такий вид допомоги, як допомога на дітей 

одиноким матерям.  

Поняття «одинока мати» не визначається законодавством і по-різному 

застосовується в залежності від виду правовідносин. 

Вперше визначення «одинока матір» було вжито у 1944 році в Указі 

Президії ВР СРСР, а згодом у Положенні «Про порядок призначення і 

виплати допомоги вагітним жінкам, багатодітним і одиноким матерям» від 

13.08.1970 року зазначалось, що самотня мати – це жінка, що не перебуває у 

шлюбі і має дітей, у свідоцтві про народження яких запис про батька дитини 

відсутній або зроблений у встановленому порядку за вказівкою матері. Тобто 

до категорії одиноких матерів не відносили жінок, які розірвали шлюб з 

батьком дитини.  Поняття «одинокої матері» у трудових правовідносинах 

визначається за позицією Верховного Суду України у Постанові Пленуму 

«Про практику розгляду судами трудових спорів» № 9 від 06.11.1992 року, в 

якій одинокою матір’ю була визнана «жінка, яка не перебуває у шлюбі і у 

свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або 

запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, або 

вдова, інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама». Таке визначення 

містить дві необхідні ознаки для визнання особи одинокою матір’ю:  виховує 

і утримує дитину сама. 

Основу правового регулювання державної допомоги на дітей одиноким 

матерям складають Закони України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми», «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення 

соціальних гарантій для окремих категорій осіб» від 02.06.2020 № 646-IX, 

Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001 

№ 1751, «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» від 24.02.2003 № 250, «Деякі 

питання виплати державної соціальної допомоги» від 22.07.2020 № 632. 
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Слід зробити застереження, згідно з положеннями українського 

законодавства, одинокий батько теж має відповідні права та пільги. Порядок 

отримання статусу одинокого батька та аналогічних пільг – такий же, як і для 

одинокої матері. 

З 01 липня 2020 р. допомога на дітей одиноким матерям в Україні 

призначається за новими правилами. Право на допомогу на дітей одиноким 

матерям мають: 

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі 

усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про 

народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, 

за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні 

про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про 

батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної 

реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) 

дитини; 

- мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують 

на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну 

соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом 

України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю». 

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не 

перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне 

господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, 

встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою 

шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від 

цієї особи, не призначається. 

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, 

матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 

років (якщо діти навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 

https://ips.ligazakon.net/document/T041727?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
https://ips.ligazakon.net/document/T041727?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
https://ips.ligazakon.net/document/T041727?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
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та вищої освіти, ― до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше 

ніж до досягнення ними 23 років), надається в розмірі, що дорівнює різниці 

між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та 

середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за два 

квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за 

призначенням допомоги на дітей одиноким матерям (далі – період, за який 

враховується дохід). 

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається відповідно до 

Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї 

(домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. 

№ 632. 
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МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ 

СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, ст.1 Першого 

Протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,   

захист права власності, справедлива сатисфакція, право мирного володіння 

майном, межі дозволеного втручання, справедливий баланс, суспільний 

інтерес, законні очікування 

 

Пріоритетом для будь-якої правової держави є дотримання прав та 

свобод людини і громадянина. Кожна держава має забезпечувати гарантії та 

захищати права своїх громадян. 

Згідно зі ст. 8 Конституції України [1] в Україні визнається і діє 

принцип верховенства права. Закони та інші нормативно-правові акти 
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приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Чинні 

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, відповідно до ст.9 Конституції України, є частиною національного 

законодавства України.  

Відповідно до ст. 55 Конституції України судовий захист прав і свобод 

людини і громадянина здійснюється системою судоустрою України. У 

випадку використання всіх національних засобів судового захисту своїх прав 

і свобод особа може звернутися до Європейського суду з прав людини. 

Дана можливість передбачається Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, яку 

ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 року №475\97-ВР ―Про 

ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції‖ [2 ] 

є нормою конституційного характеру, яка встановлює права та свободи 

особи, зобов’язання держави щодо їх реалізації. Як норма міжнародного 

права Конвенція є ієрархічно вищою за норми національного законодавства. 

Відповідно до статті 41 Конвенції, якщо Суд визнає факт порушення 

Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої 

Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі 

необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію. 

Сатисфакція – форма відшкодування шкоди, заподіяної потерпілій 

стороні внаслідок правопорушення. Справедлива сатисфакція не завжди має 

грошовий характер. Часто справедливою сатисфакцією суд вважає саме 

встановлення факту порушення. Справедлива сатисфакція може бути 

присуджена щодо: матеріальної шкоди, тобто дійсних збитків, 

безпосередньою причиною яких було порушення, про яке заявник заявляє; 

моральної шкоди, тобто страждань та перебування у стані стресу внаслідок 

порушення; витрат, пов’язаних зі зверненням до інстанцій національної 
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правової системи та Суду з метою запобігання порушенню чи відновлення 

порушеного права. 

Велика кількість скарг проти України в Європейському суді з прав 

людини свідчить про неефективну роботу вітчизняних державних органів. 

Це пов’язано як і з якістю закону, так і з практикою в діяльності 

органів влади, особливо – судів ЄСПЛ позитивно впливає на повагу до прав 

людини в Україні і є реальним механізмом захисту громадян у багатьох 

випадках. За даними звіту ЄСПЛ за 2020 рік,  86 рішень, які за 2020 рік 

Європейський суд з прав людини ухвалив проти України, у 82 справах 

(95,3% випадків) констатувалося бодай одне порушення Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод [3 ] 

За 2020 рік ЄСПЛ ухвалив проти України 10 рішень що  стосувалися 

захисту власності (ст. 1 Протоколу №1).   

Президент Європейського суду з прав людини Роберт Спано назвав 

країни, на які більше за все скаржаться їхні громадяни. Станом на кінець 

2020 року на розгляді міжнародної судової інстанції перебувало 62 тис. 

справ. 

За його словами, найбільше скарг надходить на Російську Федерацію (у 

провадженні 13,8 тис. заяв або 22,4% від загального числа). На другому місці 

Туреччина (11,15 тис., 18,1%). Третє місце – Україна (10,25 тис., 16,7%). Далі 

йдуть Румунія з 7,7 тис. заявами, 12,5% від загальної кількості) та Італія 

(3,4 тис., 5,5%). 

Аналізуючи практику ЄСПЛ порушення Україною ст. 1 Першого 

Протоколу за 2020 рік,, Суд виходить з аналізу трьох частин норми в їх 

сукупності:1)принцип мирного володіння майном; 2) порушення такого 

принципу; 3) контроль за здійсненням права на мирне володіння майном. 

Так, у справі «Саєвич і Коваль проти України» (рішення ЄСПЛ від 26 

листопада 2020)[4 ] заявники скаржилися, що законодавчі обмеження щодо 

їхньої землі, порушили їхнє право мирно володіти своїм майном, гарантоване 

статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, яка передбачає: Стаття 1 «Кожна 
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фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто 

не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і 

на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного 

права 

Суд постановив, що було порушення статті 1 Першого протоколу до 

Конвенції, вказавши, що «втручання у право власності повинно не лише бути 

законним та переслідувати за фактами та у принципі «законну мету» 

«відповідно до загальних інтересів», але також має існувати обґрунтоване 

пропорційне співвідношення між вжитими заходами та метою, яку прагнули 

досягти будь-якими заходами, застосованими державою, у тому числі 

заходами, спрямованими на здійснення контролю за користуванням майном 

фізичної особи. Ця вимога виражена у понятті «справедливий баланс», який 

має бути встановлений між вимогами загального інтересу суспільства та 

вимогами захисту основоположних прав особи (див. рішення у справі 

«Хуттен-Чапська проти Польщі» [ВП] (Hutten-Czapska v. Poland) [GC], заява 

№ 35014/97, пункт 167, ЄСПЛ 2006–VIII). 

У провідній справі «Зеленчук і Цицюра проти України» (Zelenchuk and 

Tsytsyura v. Ukraine) (заяви № 846/16 та № 1075/16, від 22 травня 2018 року) 

Суд уже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що 

розглядаються у цій справі. Суд зазначив, що Україна є єдиною державою-

членом Ради Європи, в якій існує загальна заборона на продаж або будь-який 

інший спосіб відчуження земель сільськогосподарського призначення. З 

огляду на відсутність чітких причин для неприйняття альтернативних рішень 

та надмірний тягар, накладений на заявників, Суд доходить висновку, що 

держава-відповідач вийшла за межі своєї широкої свободи розсуду у цій 

сфері та не забезпечила справедливого балансу між загальним інтересом 

суспільства та майновими правами заявників. 

У справі «Філозофенко проти України» рішення  ЄСПЛ від 09.01.2020 

року[5 ]скаржилася за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції на відмову 

національних судів задовольнити її вимоги щодо підвищення до пенсії за 
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2006 – 2008 роки у повному обсязі. Проте попередні положення жодним 

чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона 

вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном 

відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи 

інших зборів або штрафів.» Суд постановив, що було порушено статтю 1 

Першого протоколу до Конвенції щодо зазначеного періоду; що: упродовж 

трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці такі суми, які 

мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за 

курсом на день здійснення платежу: 900 (дев’ятсот) євро та додатково суму 

будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування 

моральної шкоди;6 (шість) євро та додатково суму будь-якого податку, що 

може нараховуватись заявниці, в якості компенсації судових та інших витрат; 

У справі «Стриж проти України» рішення ЄСПЛ від  16.01.2020 

року [6] заявниця скаржилася на порушення свого права на мирне володіння 

своїм майном. Зокрема, вона стверджувала, що присудженої їй компенсації 

було недостатньо для придбання рівноцінного житла. Вона посилалася на 

статтю 1 Першого протоколу до Конвенції, Суд постановив, що: (а) 

упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці 500 

євро (п’ятсот євро) та додатково суму будь-якого податку, що може 

нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути 

конвертована у валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення 

платежу; 

У справі «Антоненко та інші проти України»( рішення ЄСПЛ від 

20.02.2020 року) [7]заявники скаржилися, що законодавчі обмеження щодо 

їхньої землі, порушили їхнє право мирно володіти своїм майном, гарантоване 

статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, яка передбачає: Суд постановив, 

що було порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції; що 

встановлення порушення само собою становить достатню справедливу 

сатисфакцію. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535
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У справі «Ювченко та інші проти України» (Заяви № 32529/18 та 5 

інших заяв (рішення ЄСПЛ від 09.04.2020 року) [8] заявники скаржилися на 

те, що законодавчі обмеження щодо їхніх земель порушили їхнє право мирно 

володіти своїм майном, гарантоване статтею 1 Першого протоколу до 

Конвенції. Суд постановив, що було порушення статті 1 Першого протоколу 

до Конвенції, що встановлення порушення само собою становить достатню 

справедливу сатисфакцію. 
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Мельник О.В., ст. викладач, циклової 

комісії права та суспільно-гуманітарних 

дисциплін, ВСП ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» Рівненський фаховий коледж 

 

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У ПЕРІОД 

КАРАНТИНУ 

 

За період з 02.01.2020 по 31.12.2020 Рівненським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 11497 звернень клієнтів, 10 

050 особам було надано правову консультацію, 1447 написали письмову заяву 

про надання БВПД. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр
https://ips.ligazakon.net/document/SOO01319
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e78
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e85
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В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято  рішення про надання БВПД по 1445 зверненням та надано 680 

доручень адвокатам та 932 штатним працівникам (представництво клієнта в 

суді або оформлення процесуальних документів). Рішення про відмову у 

наданні БВПД – 7.  

 

Рис.1. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих 

звернень клієнтів за звітний період поточного з наростаючим підсумком у 

порівнянні з аналогічним кварталом минулого року 

Таблиця 1  

Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

№ 

з/п 

Перелік місцевих 

центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І  

квартал 

ІІ 

 квартал 

ІІІ  

квартал 

IV 

квартал 

Разом за 12 

місяців 

1 
Рівненський МЦ з 

надання БВПД 

 

 

3028 1963 3149 3357 11497 

Таблиця 2  

Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за 

звітний період з наростаючим підсумком 
№ 

з/п 

Перелік 

місцевих 

центрів 

Кількість 

зареєст-

рованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

рішень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

виданих 

доручень 

надання 

БВПД 

адвокатам/ 

штатним 

юристам 

Кількість 

перена-

правлень 

до інших 

провайдер

ів БПД 

1 
Рівненський 

МЦ 
11497 10 050 1447 1445 680/932 0 

0
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8000

10000

12000

14000

3375 

6561 

9974 

13131 

3028 

4991 

8140 

11497 
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Протягом звітного періоду клієнти Рівненського місцевого центру та 

бюро правової допомоги частіше зверталися з наступних питань:  сімейного - 

1915 (16,11%), інші питання - 1607 (13,55%), земельного права - 1430 

(11,23%), спадкового - 981 (8,53%), інше цивільне - 956 (7,69%), житлового - 

812 (7,06%), з адміністративного права - 717 (6,64%), цивільного процесу - 

705 (5,75%), трудового - 492 (4,72 %), з питань соціального забезпечення – 

483 (3,37%), з питань виконання судових рішень - 310 (3,63%), з 

адміністративних правопорушень – 272 (3,54%), кримінального процесу – 

236 (2,82%), кримінального права - 211 (1,74%), пенсійного - 199 (1,73), 

договірного - 105 (0,91%), з податкового - 44 (0,54%), з медичного - 17 

(0,24%) та з неправових питань - 5 (0,20%). 

 

 

Рис. 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період з 

наростаючим підсумком за категорією питань 
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Рис. 3. Діаграма щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про 

надання БВПД,  за статтю 

 

Таблиця 3  

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 

категоріями питань звернення 

№ 

з/п 

Категорія питань 

звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 
Разом 

1 сімейного права 500 344 583 488 1915 

2 інші питання 479 280 450 398 1607 

3 спадкового права 295 134 281 271 981 

4 іншого цивільного права 284 185 284 203 956 

5 земельного права 225 154 298 753 1430 

6 житлового права 207 108 225 272 812 

7 адміністративного права 206 157 208 146 717 

8 Цивільний процес 205 133 169 198 705 

9 трудового права 121 101 126 144 492 

10 соціальне забезпечення 110 84 126 163 483 

11 кримінальне право 81 16 78 36 211 

12 виконання судових рішень 

 
80 85 81 64 310 

13 пенсійне право 60 40 57 42 199 

14 кримінальний процес 56 56 63 61 236 

15 адміністративне 

правопорушення 
56 51 64 101 272 

16 договірного права 41 23 32 9 105 

17 податкове право 15 7 17 5 44 

18 неправове питання 4 1 0 0 5 

19 медичне право 3 4 7 3 17 

Разом 3028 1963 3149 3357 11497  

58,57% 

41,43% 

жінки (3688) 

чоловіки (2609) 
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Рис. 4. Діаграма щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про 

надання БВПД, за віком 

 

 

Щодо, клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом звітного періоду 

(за 12 місяців 2020 року) найбільше позитивних рішень було прийнято по 

малозабезпеченим особам - 967 чол. (66,65%), учасникам бойових дій - 198 

чол. (11,28%), особам засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі - 

126 чол. (10,54%), особам з інвалідністю – 106 чол. (7,83%), особам, які 

постраждали від домашнього насильства - 19 чол. (1,31%), внутрішньо 

переміщеним - 10 чол. (0,92%); дітям, які не належать до жодної з категорій – 

9 чол. (0,69%), дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах – 3 

чол. (0,22%); біженцям – 2 чол. (0,21%), особам (свідкам), які потерпілі у 

кримінальному провадженні - 2 чол. (0,14%); особам що звернулися для 

отримання статусу ветерана війни – 1 чол (0,07%); дітям-сиротам – 1 чол. 

(0,07%), іноземцям – 1 чол. (0,07%). 
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Рис. 5. Діаграма  щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про 

надання БВПД,  за категорією осіб 

 

Крім цього, Рівненським місцевим центром з надання БВПД в тому 

числі бюро правової допомоги протягом 12 місяців 2020 року було: 

 здійснено 190 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 

111 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності 

дистанційних консультаційних пунктів склала 1988 осіб, в тому числі 1450 

осіб звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
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мобільних консультаційних пунктів та 538 осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 60 органам місцевого самоврядування 

та установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських 

рухів, юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 591 акт надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 розміщено у ЗМІ 560 інформаційних матеріали з питань надання 

БВПД; 

 проведено 1298 правопросвітницьких заходів; 

 надано 889 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


