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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ТА 

ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА 

 

Исследовано несколько подходов к определению понятий молодежная 
политика и государственная молодежная политика. Дана сравнительная 
характеристика этим определениям с последующим их обобщением для 
разграничения данных двух понятий. 

There are several approaches have been investigated about the notion of youth 
policy and the state youth policy. The comparative characteristics of these definitions 
and their subsequent generalization was made to delimit these two notions. 
 

У кожній країні, за всіх загальних обставин і характеристик, молодіжна 

політика, найперше державна, має свої характерні особливості. Це пов’язано з 

історією, традиціями, культурою даної країни, особливостями її геополітичного 

розташування, соціальним складом населення тощо. У сучасних політологічній, 

філософській, соціологічній науках в Україні проблеми «молодіжна політика», 

«державна молодіжна політика» залишаються фактично не розробленими. Реальні 

соціально-політичні процеси стверджують, що така політика не лише існує, але й 

практично впливає на стан суспільства, процеси, які в ньому відбуваються [1]. 

 Перш за все, необхідно звернути увагу, що «молодіжна політика» та 

«державна молодіжна політика» є близькими, але не тотожними поняттями. 

Незважаючи на зовнішню подібність визначень молодіжної політики та державної 

молодіжної політики, вони стосуються різних суспільних явищ. 

Молодіжна політика – це діяльність усіх суспільних інститутів, у тому числі 

партій, громадських організацій, інших інститутів громадянського суспільства, з 

метою соціалізації молодого покоління, його інтеграції в суспільні процеси. 

Молодіжна політика включає в себе багато елементів і має складну структуру. 

Державна молодіжна політика – це політика, діяльність держави, її інституцій, 

направлена на молодь, на підростаюче покоління, це наявність законодавчо 

закріплених ідей стосовно місця і ролі молоді у поступальному розвитку 
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суспільства, а також системи різноманітних державних заходів, що сприяють 

реалізації цих ідей. Разом з тим, необхідно враховувати, що метою обох цих видів 

політики є створення необхідних соціально-економічних, політико-правових, 

організаційних умов і гарантій для соціального становлення, розвитку і 

вдосконалення як окремої молодої людини, так і всього молодого покоління [2]. 

Молодіжну політику слід розглядати як один з провідних чинників 

вирішення стратегічних завдань у сфері забезпечення конкурентоспроможності і 

національної безпеки України, становлення громадянського суспільства, 

забезпечення гідних умов життя громадян. У свою чергу, державна молодіжна 

політика повинна розглядати молодь як базовий стратегічний ресурс держави і 

суспільства, як суб'єкт соціальної і економічної політики. Це, насамперед, означає 

підвищення ступеня уваги до проблем молоді, принципову зміну ставлення до неї 

на всіх рівнях влади, а також оптимізацію системи реалізації молодіжної політики 

України. 

 На думку І. Ільїнського, молодіжна політика – це, по-перше, система ідей, 

теоретичних положень про місце і роль молодого покоління в суспільстві; по-

друге – це практична діяльність суб’єктів такої політики щодо реалізації цих ідей, 

положень і директив з метою формування і розвитку молоді; реалізації творчих 

потенцій в інтересах будівництва нового суспільства [5]. А. Данилов визначає 

молодіжну політику як напрямок діяльності держави, мета якої – створення 

необхідних соціально-економічних, організаційних умов і гарантій для 

соціального становлення і розвитку молоді, реалізація творчого потенціалу 

молодого покоління в інтересах розвитку суспільства [3]. 

 Підсумовуючи ряд визначень молодіжної політики, Т. Коломоєць та Д. 

Андрєєва зауважують, що вона здійснюється в суспільстві в усіх сферах 

життєдіяльності молоді як в її інтересах, так і в інтересах суб’єктів молодіжної 

політики. Суб’єктами її провадження є всі суспільні інституції, що взаємодіють з 

молоддю, а також сама молодь [4]. 

 А державна молодіжна політика – це системний, але невідокремлений 

напрям практичної та теоретичної діяльності її суб’єктів: органів державної влади 

та місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, рухів, 

інших соціальних інституцій, що здійснюється в усіх сферах життєдіяльності 
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молоді (освіти, праці, побуту, відпочинку, духовного та фізичного розвитку 

тощо), реалізується з урахуванням умов та специфіки, можливостей регіонів – 

реально утверджує і забезпечує декларовані й узаконені найвищими 

законодавчими органами права і свободи молодої людини, створює необхідні 

умови для її ефективного соціального становлення, розвитку здібностей, 

реалізації творчого потенціалу як у власних інтересах, конкретного регіону та 

суспільства і державного творення в цілому [4]. 

 На думку М. Перепелиці, молодіжну політику можна розглядати як 

інтегральну функцію багатьох змінних: діяльність держави, партій, громадських, 

релігійних організацій тощо. Вона є певною системою ідей, теоретичних 

положень стосовно місця, ролі та перспектив молоді в суспільстві, закріплених у 

законодавчих, нормативних актах, інших документах, а також діяльність суб’єктів 

молодіжної політики щодо втілення цих теоретичних положень у реальність. 

Однією з її складових є державна молодіжна політика [5]. 

Стратегічна мета молодіжної політики України полягає у створенні умов для 

самореалізації та творчого розвитку кожної молодої людини, реалізації 

інноваційного потенціалу молоді у всіх сферах суспільного життя, вихованні 

покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, 

зберігати й примножувати цінності народу України та громадянського 

суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, демократичну, правову державу 

як невід’ємну складову європейської та світової спільноти. 

 На думку В. Криворученка, державна молодіжна політика – це діяльність 

держави, спрямована на молодь, на підростаюче покоління, тобто це вся 

діяльність держави стосовно молоді. Більш розширене тлумачення дає М. 

Головатий, який зазначає, що під державною молодіжною політикою слід 

розуміти наявність у суспільстві чітко і об’єктивно визначених, законодавчо 

закріплених ідей стосовно місця і ролі молоді в поступальному розвитку 

суспільства, а також системи різноманітних заходів, що сприяють реалізації цих 

ідей [5]. 

Як молодіжна політика в цілому, так і державна молодіжна політика зокрема 

значною мірою реалізуються через саму молодь, молодіжний рух, молодіжні 

організації та об’єднання в результаті відповідної їх діяльності. При цьому маємо 
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враховувати, що молодь ніколи не була, не є і не може бути однорідною. Вона 

різниться за рівнем освіти, професійної підготовки, ціннісних орієнтацій, 

соціальної активності, участі у політичних та інших суспільних процесах. Це має 

принципове значення при розробці і реалізації державної молодіжної політики, в 

тому числі і в Україні [1]. 

Державна молодіжна політика є: 

– пріоритетним напрямом діяльності держави, що здійснюється в інтересах 

як молодої людини, так і держави, суспільства в цілому з урахуванням 

можливостей України, її економічного, соціального, історичного, культурного 

розвитку і світового досвіду державної підтримки молоді; 

– діяльністю держави, що має, з одного боку, створити умови для зміцнення 

правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих 

громадян, для надання державою кожній молодій людині соціальних послуг з 

навчання, виховання, духовного й фізичного розвитку, професійної підготовки, а з 

іншого боку – допомога самим молодим людям у реалізації і самореалізації їхніх 

творчих можливостей та ініціатив, безпосередній їх участі у формуванні й 

реалізації програм, що стосуються суспільства взагалі і молоді зокрема [2]. 

Державна молодіжна політика, як свідчить досвід, лише тоді може бути 

результативною, коли вона виділяється саме як специфічний, пріоритетний 

напрям у діяльності держави, усіх її органів і структур і здійснюється в інтересах 

як молодої людини, так і суспільства загалом. Без такої пріоритетності не буде 

належного зв’язку між поколіннями, їх спадкоємності. 

Державна молодіжна політика – це системна діяльність держави у 

відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в 

законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-

економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для 

життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку 

молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах 

України. 

Державна молодіжна політика у демократичному, правовому суспільстві 

передбачає створення певних умов і гарантій для соціального становлення та 
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розвитку молоді, її інтеграції в усі сфери життєдіяльності. Це основоположні 

засади такої політики, без яких вона просто не може існувати. 

Вона є тим своєрідним механізмом, завдяки якому держава, а також партії, 

громадські об’єднання, організації, рухи, соціальні інститути вступають у 

взаємостосунки з молоддю, сприяють (або ні) реалізації інтересів, запитів і потреб 

молодих людей. Центральним протиріччям, яке покликана розв’язувати державна 

молодіжна політика, є протиріччя між суб’єктивними планами, інтересами 

молодих людей і державними, суспільними потребами. Постає непросте питання 

узгодження цих інтересів. 

 Отже, на нашу думку, якщо до розмежування молодіжної політики і 

державної молодіжної політики використовувати суб’єктний критерій, то 

молодіжна політика є більш широким поняттям порівняно з державною 

молодіжною політикою, адже коло суб’єктів молодіжної політики ширше, ніж 

державної молодіжної політики, і включає не лише державу. Молодіжна політика 

є державною тоді, коли вона проголошується від імені держави в особі органів та 

посадових осіб, які її представляють. Інші суб’єкти приймають участь у процесі 

формування та реалізації державної молодіжної політики. Разом з цим, потрібно 

враховувати, що молодіжну політику можна розглядати і як один із напрямів 

політики держави. В цьому контексті молодіжна політика є складовою державної 

політики (політики держави). 

Метою обох цих видів політики є створення необхідних соціально-

економічних, політико-правових, організаційних умов і гарантій для соціального 

становлення, розвитку і вдосконалення як окремої молодої людини, так і всього 

молодого покоління. 
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ФОРМИ ТА ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Передумовою бюджетного фінансування є необхідність забезпечення 

економічної стабільності та незалежності держави, підтримання життєдіяльності 

головних галузей економіки, забезпечення державної безпеки, проведення 

структурної перебудови [2, 392].  

Розглядаючи теоретичні засади бюджетного фінансування доцільно 

з’ясувати принципи здійснення бюджетного фінансування в України. Сучасна 

фінансова наука наводить наступні принципи бюджетного фінансування: 

плановості, цільового спрямування коштів, безповоротності та безвідплатності, 

ефективного використання коштів, оптимального поєднання власних, кредитних і 

бюджетних джерел, додержання режиму економії та здіснення постійного 

контролю за їхнім використанням. [3, с. 199]. 

Принцип плановості є основоположним принципом у сфері управління і 

його дотримання є головною умовою досягнення мети будь-якої діяльності. 

Принцип плановості забезпечує перспективи здійснення діяльності кожного 

економічного суб’єкта та держави в цілому. Основним методом плановості є 

прогнозування, яке дозволяє передбачати не тільки основні характеристики 

майбутніх дій суб’єкта та об’єкта управління, а й умови, в яких вони повинні 

реалізовуватись. Так, законом України про державний бюджет на відповідний рік 

визначаються обсяги витрат з державного бюджету на різні потреби. 

Принцип цільового спрямування коштів передбачає суворе дотримання 

цілей та заходів, які фінансуються відповідно до затверджених фінансових планів 

на підставі чітко визначених нормативів [1, 568].  

Підтвердження реалізації даного принципу бачимо в затвердженні 

Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі 

14 вересня 2002 року з метою встановлення зв’язку між виділенням коштів з 

бюджету та результатами їх використання. Це забезпечує прозорість бюджетного 
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процесу, визначає завдання та цілі, на які витрачаються бюджетні кошти та 

суворий контроль за результатами виконання бюджетних програм. 

Принцип безповоротності та безвідплатності фінансування державних 

видатків передбачає виділення коштів без подальшого прямого їх повернення 

державі та без внесення будь-якої платні до державних фондів за їх отримання. 

Натомість держава отримує опосередковано ці кошти у вигляді матеріального 

приросту основних фондів в державній та комунальній власності виробничої та 

невиробничої сфери, зростання прибутків державних та комунальних 

підприємств. 

Принцип ефективного використання коштів або принцип отримання 

максимального ефекту при мінімумі витрат. Важливість даного принципу 

проявляється при постійній нестачі коштів на першочергові заходи. На практиці 

реалізація цього принципу передбачає вдосконалення форм та методів 

оперативного управління фінансовою та виробничою діяльністю, розробкою 

важелів та стимулів для скорочення витрат та інтенсифікації виробництва. 

Принцип оптимального поєднання власних, кредитних і бюджетних 

джерел передбачає дотримання черговості у виборі джерел фінансування потреб 

суб’єкта. Так, в перше чергу виявляють розміри наявних власних когтів, а за їх 

відсутності можливість отримання банківського кредиту. Тільки якщо з 

зазначених двох джерел неможливо провести фінансування, то звертаються до 

бюджетного або відомчого фінансування для здійснення поточних витрат або 

фінансування капітальних вкладень 

Принцип додержання режиму економії реалізується під час витрачання 

трудових та природних ресурсів, матеріальних коштів та сприяє досягненню 

найбільшої ефективності в процесі здійснення державних бюджетних витрат. 

Режим економії передбчає використання системи форм і методів послідовного 

зниження витрат щодо одержуваного результату за умови підвищення 

ефективності від проведення державних видатків. Проте дотримання режиму 

економії не завжди означає скорочення видатків бюджету, а обов'язково 

передбачає максимально цільове їх застосування;  

Принцип здійснення постійного контролю за використання державних 

коштів реалізується при виконанні всіх фінансових, виробничих та господарських 
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операцій та базується на одному з основних принципів суспільних фінансів. Під 

час реалізації даного принципу здійснюється перевірка виконання фінансових та 

господарських планів-прогнозів, стану збереження державної власності, 

дотримання режиму економії, ефективності та раціональності використання 

ресурсів, які наявні в державі. Також суворий контроль дає можливість виявити 

помилки та недоліки у фінансовій діяльності та вжити необхідних заходів щодо їх 

усунення і надає інформацію для планування державних витрат у майбутньому. 

Важливе значення в практиці бюджетного фінансування має вірний вибір 

та обґрунтування його форм, тобто способів, за допомогою яких бюджетні кошти 

спрямовуються на заходи, що передбачені у бюджеті. С. І. Юрій виділяє три 

форми бюджетного фінансування: бюджетне інвестування, кошторисне 

фінансування і державні трансферти. 

Кошторисне фінансування передбачає виділення бюджетних коштів 

державою згідно із затвердженими бюджетами і бюджетними розписами 

бюджетним установам на цілі, які передбачаються їхніми фінансовими планами 

(кошторисами).  

Державні трансферти як третя форма бюджетного фінансування 

передбачають надання державних трансфертів за допомогою державного 

субсидіювання і державної допомоги населенню. Державні трансферти — це 

„невідплатні і безповоротні платежі з бюджету юридичним і фізичним особам, не 

призначені для придбання товарів чи послуг, надання кредиту або на виплату 

непогашеного боргу” [3, 251 ]. 

Здійснюватись бюджетні інвестиції також можуть у різних формах, проте 

основною є фінансування капітальних вкладень. Так, кошти можуть виділятись 

окремим підприємствам, відомствам і міністерствам під окремі об’єкти або 

здійснюватись у формі проектного фінансування інвестиційного проекту. Такою 

бюджетні інвестиції можуть спрямовуватись і на придбання частки акцій 

акціонерного товариства. 

Таким чином, на практиці спрямування видатків у відповідності до 

затвердженого бюджету відбувається за допомогою бюджетного фінансування. 

Це одна з форм бюджетного механізму, що забезпечує фінансування заходів, які 

пов’язані з виконанням державою своїх функцій.  
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Приватне підприємство «Інсайт», м. Харків 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Вища освіта України, орієнтуючись на європейські стандарти і принципи 

Болонського процесу, потребує інноваційних технологій. Актуальною постає 

проблема розробки ефективних педагогічних технологій та впровадження їх у 

навчальний процес.   

Найбільш поширеними у вищій школі є пояснювально–інформаційні 

методи навчання, які полягають в організації засвоєння студентами готової 

інформації за допомогою різних засобів. В основу організації цих методів 

навчання покладений принцип передачі викладачем готових висновків науки. 

Студенти в основному заучують інформацію, тренуючи при цьому лише пам’ять. 

Але завчити – ще не означає знати.  Активізація пізнавальної творчої діяльності 

студентів  стимулює використання в навчальному процесі ділових ігор.   

Активне навчання формує у майбутніх інженерів здатність самостійно 

набувати знання, формувати творчу активність, розкривати професійно–

пізнавальні потреби та інтереси, виробляти здатність вирішувати поставлені 
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задачі, виховувати вміння працювати в колективі. До таких активних форм 

навчання відноситься гра.  

Ігрова діяльність людини представляє собою складне і багатопланове 

утворення, яке має велике значення для життя і розвитку особистості. Гра – це 

унікальний механізм акумуляції і передачі людиною набутого досвіду. У грі 

актуалізується, знаходить своє поведінкове виявлення активна позиція її 

учасників.  

Гра як метод побудови навчального процесу з метою освоєння соціальної 

реальності містить наступні компоненти: ігрові ролі і їх прийняття, побудова за 

визначеними правилами ігрової дії, моделювання ігрового процесу і супутнього 

йому емоційного напруження (технологія гри). Головним компонентом гри 

виступає роль і її сприйняття. Прийняття ролі здійснюється на когнітивному, 

емоційному і поведінковому рівнях. 

Через гру людина накопичує найкращий свій досвід, бо грати – це те ж 

саме, що й експериментувати. Будь-яка гра – це новий досвід, який, у свою чергу, 

стає джерелом нових знань, нових бажань, нових дій і нових ідей. Гра примушує 

людину напружувати свої сили у спорті, науковому пошуку, мистецтві.  

У вищих навчальних закладах України імітаційним (діловим) іграм стали 

приділяти належну увагу з середини 60–х років минулого століття. Сьогодні гра 

як один із найдавніших педагогічних засобів переживає період своєрідного 

розвитку: з успіхом застосовується як у шкільному, так і вузівському навчанні. 

Зростання інтересу до гри зумовлюється, з одного боку, розвитком педагогічної 

практики, а з другого – соціальними та економічними проблемами формування 

всебічно розвиненої, активної особистості. Ділова гра інтенсифікує навчання, 

активізує, спонукає майбутнього фахівця  оволодівати інноваційними 

технологіями. 

Ділові ігри в умовах швидкого зростання обсягу інформації, необхідності 

більш якісної обробки та засвоєння є найефективнішим засобом досягнення 

міцних, глибоких знань, навичок та вмінь. Вони не тільки озброюють студентів 

результатами наукового пізнання, а й формують самостійність, розвивають та 

вдосконалюють здібності до творчої діяльності.  
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Біліченко Світлана Павлівна 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» НАН України 

 м. Київ 

 

ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ1. 

 

Рассмотрена система образования как основополагающий фактор 

развития  украинской экономики и всей страны в целом. Определены 

рекомендации для более эффективного реформирования образовательного 

процесса и внедрения инновационного образования. 

The system of education as a fundamental factor in the development of Ukrainian 

economy and the country as a whole. Recommendations identified more effective reform 

of the educational process and implementation of innovative education. 

 

Сьогодні освіта є вкрай важливою і невід’ємною  частиною 

прогресивного розвитку будь-якого суспільства.  Особливу увагу питанню освіти 

повинні приділяти країни, які знаходяться на шляху свого становлення. Тому для 

молодої Української держави, яка стоїть на шляху перехідної економіки, ця 

проблема займає одне з перших місць. Необхідно зазначити, що багато аспектів 

розвитку інституту освіти  в умовах сучасного розвитку українського суспільства, 

а саме проблеми трансформації освітніх програм та впровадження інноваційної 

освіти залишаються не достатньо вивченими, не дивлячись на досить значний 

термін комплексного їх вивчення. Це диктує необхідність здійснення системного 

дослідження сучасних тенденцій і проблем в означеній сфері. 

Питанням економічного розвитку та модернізації освіти у свій час приділяли 

багато уваги вчених, таких як А.Медісон, Р.Істерлін, Д.Мінсер, А.Крюгер, 

У.Швеке, М.Ліндал, М.М. Бєскін, В.Г. Болтянський, А.М. Ботвінніков, 

                                                
1 Дослідження виконано при підтримці НАН України в рамках НДР «Розвиток соціально-трудової 
сфери: пріоритети, детермінанти і вектори модернізації» 
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Г.О. Владимирський, І.Г. Вяльцева, В.Л.Петренко, Ю.В. Сухарніков, 

П.Ю. Ліпський, Б.С.Гершунський  та ін.  вчені. 

Україна успадкувала від Радянського Союзу добре відому в світі систему 

освіти, яка забезпечувала високий рівень масової грамотності та якісну підготовку 

з технічних і природничих дисциплін. Досі деякі фахівці їдуть працювати за 

кордон, проте в Україні їхні знання не завжди знаходять застосування. Тому 

освітня політика має передбачати не тільки збереження наявного освітнього 

потенціалу, але й його перетворення на чинник розвитку суспільства. Для цього 

потрібно провести критичний аналіз нинішнього стану системи освіти з 

урахуванням світових тенденцій та виходу української освіти на світові ринки 

освітніх послуг.   

Система освіти в Україні вже зазнала кардинальних змін і дедалі більше 

сприяє становленню відкритого суспільства. Тому варто зберегти позитивні 

зрушення  вже існуючої системи освіти, а також необхідно викорінювати масу 

недоліків, які заважають процесу розвитку освітньої галузі і як наслідок всієї 

економічної системи країни. 

Однією із негативних тенденцій, які свідчать про незадовільний стан 

української освіти, є її невідповідність європейським і світовим стандартам.   

Сьогоднішні  випускники складають велику частку серед безробітних. У 

суспільстві склалась ситуація дезорієнтації, тому що звичний зв’язок між рівнем 

освіти, можливістю отримати роботу та оплатою праці розірвано. Масова мода на 

отримання престижних професій юриста, менеджера, економіста призводить до 

зниження якості підготовки спеціалістів та відсутності робочих місць. До того ж, 

легальні європейські ринки праці у більшості своїй недосяжні для українців. 

Отримати роботу за кордоном важко як за формальних причин - через невизнання 

дипломів, так і через те, що отримані в українських  вищих навчальних закладах 

(ВНЗ) знання та навички не завжди відповідають вимогам сучасного розвиненого 

суспільства та конкурентної економіки. 

Сьогодні міжнародний ринок фахової підготовки та освіти -  це ринок, який 

дуже швидко розвивається, на ньому відбувається жорстка  конкуренція. Україна 

могла б зайняти на ньому своє місце завдяки наявному потенціалу, але для цього 
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необхідно розробляти та впроваджувати нові програми та проекти інноваційної 

освіти.  

Для молодого покоління українців європейський вибір України   виглядає 

дуже привабливим та перспективним. Тому для уряду необхідною повинна стати 

продумана політика, яка б ґрунтувалася на основі  європейської інтеграції 

України та враховувала національні, регіональні інтереси, інтереси різних вікових 

груп та всіх соціальних верств населення.  

За нинішньої системи ухвалення політичних рішень будь-які рекомендації не 

завжди сприймаються на вищому рівні тому, що державне управління у Україні 

майже не зважає на думку громадськості та  незалежних експертів у прийнятті 

політичних рішень. Така закритість і непрозорість системи ухвалення урядових 

рішень спостерігається через відсутність налагодженого діалогу між урядом та 

опозицією, а також громадськими та суспільними незалежними організаціями. 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  намагається 

впроваджувати громадську участь, але брак вкрай потрібних процедур та навичок 

роботи з громадськістю не дозволяє поки що ефективно використовувати 

незалежну експертну думку, вивчати і аналізувати суспільні та громадські 

інтереси в освіті. 

Міжнародна допомога і досвід розвинених зарубіжних країн є  важливими 

ресурсами,  які можна використовувати для координації зусиль всіх учасників 

процесу освітньої політики. Вкрай важливим і досить складним завданням є 

координація взаємодії українського уряду та національних неурядових 

організацій зі світовою громадськістю, досягнення порозуміння і співпраця у 

питаннях розробки і втілення нової освітньої політики. Цей напрямок необхідно 

забезпечувати:  

– розробкою урядових програм та нових підходів до більш ефективного 

використання ресурсів міжнародної технічної допомоги;  

– більш широким використанням досвіду розвинених країн, і тих, що стали 

на шлях економічних реформ (Польща, Чехія, Угорщина) та європейської 

інтеграції у реформуванні освіти;  

– перетворенням вимог європейської інтеграції на змістовну  організаційну 

модель під час розробки  нової освітньої політики України.  
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З огляду на наведені причини проблем в освітній галузі України, можна 

визначити такі необхідні складові для здійснення реформи освіти в контексті 

європейської інтеграції та впровадження інноваційної освіти: 

1. Уряду України і Міністерству освіти і науки, молоді та спорту розробити 

шляхи проведення послідовної політики європейської інтеграції та впровадження 

інноваційної освіти через залучення громадськості, неурядових організацій та 

бізнесових структур які  зацікавлені у покращенні ситуації у освітній галузі.  

2. Модернізація навчальних планів і програм та створення стійкого 

механізму розвитку системи освіти, широке впровадження інноваційної освіти.  

3. Безумовне виконання вимог європейської інтеграції в освіті завдяки 

введенню процедур визнання дипломів українських вищих навчальних закладів в 

зарубіжних країнах.  

 4. Введення європейських та міжнародних стандартів оцінювання якості 

навчального процесу, через сприяння мобільності студентів і викладачів, 

інтернаціоналізацію освіти тощо.  

5. Використання досвіду розвинених країн участі бізнесових структур,  

громадськості  та батьків  у фінансовому забезпеченні і управлінні освітою. 
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Біскуп Віталій Степанович 

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль 

 

КАР’ЄРНІ  ЕКСКЛЮЗІЇ: ФОРМИ ПРОЯВУ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 

В статье анализируется феномен карьерных эксклюзий, аргументируется 

системный подход к пониманию карьерного исключения с рынка труда. 

Отстаивается мысль о дуальной природе указанного явления, осуществляется 

анализ институциональных и индивидуальных проявлений карьерных эксклюзий. 

The article analyzes the phenomenon of career exclusion argued systematic 

approach to understanding career exclusion from the labor market. Defended the idea 

of the dual nature of the phenomenon, carried out an analysis of institutional and 

individual career manifestations of exclusion. 

 

Сучасні процеси у всіх сферах соціального життя пронизані стрімкими 

змінами, які впливають на стабільність та передбачуваність зреалізування 

життєвих планів як окремих усуспільних індивідів, так і соціальних групи, різних 

соціальних прошарків. Важливим є аналіз шансів на реалізацію кар’єрних 

стратегій, можливостей включитись у виробничу сферу і дослідження бар’єрів 

інтеграції у кар’єрний простір. За таких умов актуальними є наукові розвідки, 

спрямовані на виявлення індивідуальних та інституційних ексклюзій у сфері 

кар’єрного самовизначення та права реалізації кар’єрних цілей.     

Термін «ексклюзія» є відносно новим у сучасній вітчизняній науці. Багато 

вчених звертають увагу, що воно є новим визначенням для проблем, які  вже 

підлягали дослідженням. До цих проблем відносяться бідність, убогість, 

нерівність за доходами, причини і наслідки безробіття, позиція етнічних меншин в 

суспільстві або цілий ряд питань, пов'язаних з так званими «хворобами 

цивілізації», в першу чергу наркоманією та алкоголізмом [1, с. 192].  

Один з перших дослідників, який вдався до наукового обґрунтування 

терміну «ексклюзія» є датський соціолог Петер Абрахамсон [2]. Термін 

«соціальна ексклюзія» поступово склався у процесі досліджень бідності при 

вивченні таких процесів, як маргіналізація, позбавлення та злидні (депривація). 
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Однак,  якщо бідність розглядається як певний стан, то соціальна ексклюзія 

більшою мірою сконцентрована на процесі, тобто це більш динамічна концепція. 

З даної точки зору бідність має пряме відношення до застійного безробіття, 

недолік необхідних економічних ресурсів пов'язаний з проблемами оплачуваної 

зайнятості. Разом з тим соціальна ексклюзія – це процес маргіналізації, пов'язаний 

з обмеженим доступом до соцієтальних інститутів інтеграції. Концепція 

соціальної ексклюзії не тільки динамічна, вона носить багатофакторний характер, 

розкриває механізми виключення індивідуумів і груп з участі у соціальному 

обміні. П. Абрахамсон  доходить висновку, що в той час, як концепція бідності 

акцентує увагу на розподілі ресурсів і недостатньому задоволенні потреб, то в 

концепції соціальної ексклюзії велика увага приділяється громадянським правам 

чи обмеженню цих прав шляхом дискримінації від інститутів соціальної 

інтеграції, в першу чергу від ринку праці. 

На думку інших дослідників, в основі всіх проблем виключення лежить не 

стільки приналежність до якоїсь традиційної соціальної групи, скільки 

недоступність ефективних соціальних механізмів вирішення накопичених 

проблем: стабільно і адекватно оплачуваної роботи, ефективної соціальної 

підтримки з боку держави, кваліфікованої юридичної допомоги тощо. Причини 

становища в кожній родині дуже індивідуальні, і, як правило, це не одна причина, 

а цілий їх комплекс в найрізноманітніших поєднаннях [3, ст. 11]. 

Науковцями обстоюється думка про те,  що варто говорити не просто про 

тривалість обмежень як про найважливішу сутність ексклюзії, а про ефект 

накопичення в часі результатів впливу факторів ризику. Тобто навіть одночасного 

плив декількох факторів ризику не призводить відразу до ексклюзії, існує певний 

часовий період, коли суб’єкти соціального життя  перебувають  ніби в межовому 

стані [3, ст. 13].  

Таким чином, ексклюзія, як суспільно-гуманітарна категорія, охоплює 

явища процесуальної втрати індивідом суспільної підтримки і визнання, 

виключення з участі у діяльності громадянського суспільства, втрати зв’язків із 

ринком праці, маргіналізацію способів життя.   
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Окресливши методологічні координат дослідження явищ ексклюзія у сфері 

соціального життя, конкретизуємо використання його концептувальних засад для 

означення випадків виключення індивідів зі сфери кар’єрних процесів.   

Кар’єрна ексклюзія визначається нам як процес і результат втрати індивідом 

зв’язків із кар’єрним довкіллям, перешкоджання чи уповільнення пересування 

щаблями кар’єрного простору. Кар’єрна ексклюзія вочевидь має дуальну природу, 

оскільки одночасно є явищем і соціальним, і індивідуальним. Тому аналіз її 

проявів варто проводити на двох рівнях – інституційному та особистісному.  

На інституційному рівні факти ексклюзії знаходять свій прояв у двох 

формах: латентній та явній. Неузгодженість політики в сфері планування 

кількості фахівців різних профілів, відсутність уваги до випускників вузів 

призводить до неочікуваних результатів виключення нових працівників із ринку 

праці, а відтак і до неможливості повнофункціонального використання кар’єрного 

потенціалу. Латентна форма кар’єрної ексклюзії також тісно пов’язана з проявами 

ейджизму, себто негативного ставлення до працівників, які, на думку 

роботодавців, перетнули межу якісного виконання певних видів роботі. До цієї 

категорії належать працівники, яким виповнилось 40 і більше років.  

Явна форма кар’єрної ексклюзії проявляється у динаміці і характеризується 

загальним економічним розвитком суспільства, народного господарства у цілому. 

Прорахунки в економічній політиці, системі зайнятості, волюнтаризм 

можновладців у прийнятті життєво важливих для населення рішень виштовхують 

за межі кар’єрних процесів різні верстви населення. Відсутність міцного 

середнього класу є якісним і кількісним показником ситуації, за якої проявляється 

мізерність шансів великих груп населення самотужки збудувати і зреалізувати 

успішну кар’єру.   

Особистісний механізм кар’єрної ексклюзії також характеризується двома 

проявами: добровільна ексклюзія і ресурсна ексклюзія. У першому випадку 

мовиться про так званий феномен дауншифтингу – перехід з високооплачуваної, 

але пов'язаної з надмірним стресом, навантаженнями роботи, яка відбирає весь 

вільний час на більш спокійну, хоча і низькооплачувану в порівнянні з 

колишньою. Бажання зберегти сім’ю і виховати здорове потомство – це одна з 

найпоширеніших причин дауншифтингу. Проте не єдна. Люди відмовилися від 
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кар'єрних перспектив через тиск споживчого капіталізму, який витісняє з 

повсякденності ознаки гуманності, цінності людських взаємостосунків. 

Дауншифтинг є добровільною ексклюзією, відгуком на споживацьке 

використання людської праці. 

Ресурсна ексклюзія у сфері кар’єрного просування спричинена відсутністю 

у значної кількості людей необхідних знань, вмінь, навичок, мотиваційних 

стимулів для формування стратегій кар’єрного просування. Дефіцит кар’єрних  

знань є вагомою перешкодою у процесі інтеграції у кар’єрний простір. Тому нами 

обстоюється думка про необхідність розвитку кар’єрної компетентності, як 

інтегральної характеристики суб’єкта кар’єри, яка визначає його здатність 

вирішувати типові та нестандартні професійні та позапрофесійні завдання, які 

виникають у реальних виробничих, життєвих, комунікативних ситуаціях. Названа 

компетентність – багатовимірне утворення, яке складається з окремих 

компетенцій, під якими розуміються індивідуально-особистісні, соціально-

комунікативні та професійні особливості і навички, важливі для досягнення 

успіху в реалізації кар’єрної програми [4, ст. 86].   

Таким чином, на сьогоднішній день гостро стоять питання аналізу  факторів 

та причин соціального виключення різних прошарків населення із сфери 

кар’єрного процесу. Подальших наукових розробок вимагають методологічні 

обґрунтування та практичні рекомендації щодо забезпечення рівноправного 

доступу громадян суспільства до реалізації права на самовизначення, вибір 

оптимального шляху кар’єрної і, загалом, життєвої траєкторії.  
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Bogun Lyubov Anatolievna 

 

KNOWLEDGE COMBINATION IN A TEAM 

 

Данное исследование изучает аспекты комбинирования знаний в команде. 
Кратко отмечены некоторые проблемы и направления будущих исследований.  

This research investigates aspects of knowledge combination in a team. Some 
problems and future research directions are outlined. 

 

 According to foreign research in the process of knowledge combination 

participants initiate response to particular circumstances. Therefore, only a team of 

active agents can produce the best knowledge of the circumstances [1].  

In general value of knowledge can be enhanced by combination. Knowledge itself 

has value, and it limits the scope of uncertainty originated in volatility and change. 

Internal change concerns the outcomes of a firm’s own research and development. 

Expectations of the outcomes are based on prior knowledge and judgment, which is 

divided among individuals specializing in different knowledge areas. In such global 

activities, as multinational enterprises, none possesses all the knowledge required for 

successful global management. The problem is that specialized knowledge of different 

groups demands production of mutual understanding. 

Tacit understanding can result in misinformation due to differences in language, 

norms and culture. In the process of knowledge combination rights and responsibilities 

with expected payoffs must be discussed for value-creating activities. However, some 

cognitive differences including differences in beliefs may remain hidden from strategic 

managers and result in incomprehension, disaffection and conflict. The trade-off 

between breadth and depth can be based on the level of coherence of beliefs. To 

overcome barriers to knowledge sharing professionalism and a common educational 

background may serve as a common base. Thus, the costs and knowledge losses from 

communication across borders must be taken into consideration by strategic managers. 

In the case of the exchange of knowledge a culture of mutual trust is the most important 

requirement. It can be achieved by incentives ensuring that individual’s goals are 

consistent with the group goals.  

Overall, the process of maximization of expected value of knowledge combination 

can be influenced not only by the identities of the individuals and their degree of 
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specialization, but also by the costs of needed communication and coordination. The 

quality of organizational capabilities including vision and experience is an interesting 

direction for future research. As control of knowledge assets can be bargained within 

the firm [2], the bargaining power can be investigated in depth. 

LITERATURE 
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Bogun Lyubov Anatolievna 
 

THE VALUE OF POLITICAL PLURALISM 
 
Данное исследование изучает как национальные и субнациональные 

политические деятели могут разделять правительственную власть. Кратко 
отмечены некоторые проблемы и направления будущих исследований.  

This research investigates how national and subnational policy makers can share 
governmental power. Some problems and future research directions are outlined. 

 

Political pluralism means that competing parties can control and exert formal 

authority over public policy decisions to distribute resources [2]. As both national and 

subnational policy makers share governmental power, disagreements at the different 

levels of government result in variation in public policy outcomes among the 

substitutionl units. Thus, political pluralism – wherein one political party may dominate 

the national government - can harm local expansion opportunities. Although political 

pluralism usually check and balance the power of different government factions, 

possible negative consequences for organizations require avoiding locations where 

political competition is curtailed. Checks and balances are designed to avoid 

concentration of power and to divide responsibility among different government 

branches. Researchers argue that redistribution of federal resources to subnational units 

originates from the need to retain power or promote the careers of individuals. 

However, organizations dependent on a government will be unable to take advantage of 

many opportunities offered by pluralism. Thus, the value of political pluralism can be 

more for private firms than for state-owned firms. 
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Expanding in new locations involves certain risks. Awareness among firm’s 

managers about local political interests and institutions is a firm-specific advantage 

which helps adopt organization’s strategy to specific local needs. Organizations can 

focus their simple search efforts on locations where they are already active. 

Empirical evidence show that despite the political pluralism results in less 

government intervention, neither national government nor subnational government has 

overall control, and power struggle between the competing political parties is unhealthy. 

However, organizations acting strategically are not affected deterministically by their 

governments. Intergovernmental competition, various organization-level and 

population-level characteristics may be investigated in the future research on rivalry and 

collaboration between organizations. As self-verification is a human need, individual 

differences approach to political competition might be helpful in the future research [1]. 
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Bogun Lyubov Anatolievna 
 

LEADERSHIP AND PROSOCIAL BEHAVIOR 
 
Данное исследование изучает аспекты трансформационного и этического 

лидерства и его связи с воздействием на просоциальную среду. Кратко отмечен 
практический вклад.  

This research investigates aspects of transformational and ethical leadership and 
its relationship with prosocial impact. Some practical implications are outlined. 

 

 Transformational leaders must motivate followers by engaging in inspirational 

visionary behaviors [1]. However, to articulate meaningful visions by emphasizing 

collective identities, expressing confidence and optimism is simpler than to make a 

tangible reality. Transformational leaders often articulate the prosocial impact of the 

vision, or meaningful consequences for other people.  

Usually people value protecting and promoting the well-being, as it can motivate 

employees to work harder and more effectively. Thus, prosocial impact is related to 

higher effort, persistence and job performance. Capability of transformational leaders to 
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make prosocial impact plays a critical role in influencing the followers. Building 

confidence or self-efficacy can increase effects of transformational leadership on 

follower performance, as well as enthusiasm, optimism, confidence and purpose of 

followers. 

To build confidence knowledge as a strategic resource can be used [3]. On the 

other hand, ethical leadership reflected via being an ethical example, treating people 

fairly and actively managing morality can increase job performance [2]. 

Communicating about ethics and punishing unethical behavior discourage unethical 

behavior. A social cognitive conception of moral identity links the moral identity with 

such moral traits as honesty, caring, and so on. Such moral self-schema helps process 

information and predicts forms of moral behavior. Ethical leaders should use 

punishment and reward systems to encourage ethical behavior to work faster and better.  

In conclusion, companies can hire and train ethical leaders to resist competing 

pressures and reduce a sense of discomfort. 
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Буда Теодозія Йосипівна 

Тернопільський національний економічний університет, м.Тернопіль 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ  

МОЛОДІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Выделяются основные проблемы трудоустройства и занятости молодежи на 
современном этапе развития общества. Предлагаются направления решения задач 
по социально-экономическим проблемам занятости молодежи. 

The basic problems of employment and employment of young people are distinguished 
on the modern stage of development of society. Directions of decision of tasks are offered on 
the socio-economic problems of employment of young people. 

 

Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді давно є предметом 

дослідження учених (економістів, демографів, психологів, соціологів), перебуває у 

фокусі уваги журналістів, представників державних установ та 

неурядових організацій. Водночас суспільно-економічні трансформації часів 

незалежності України, швидкість світових глобалізаційних тенденцій призводять до 

загострення ситуації на ринках праці усіх рівнів та сегментів, спонукають до 

динамічного аналізу ситуації та пошуків оптимальних рішень. 

Соціально-економічні аспекти праці та зайнятості, зовнішніх трудових міграцій в 

межах національного, регіональних та локальних ринків праці досліджуються 

Д.Л.Богинею,В.В.Онікієнком,Е.М.Лібановою,О.А.Грішновою,С.І. Бандуром, О.М. 

Балакірєвою, І.В. Перегудовою,О.А. Малиновською, І.М. Прибитковоюта багатьма 

іншими вітчизняними науковцями. 

Значної актуальності набуває вивчення проблем соціального характеру, які 

пов’язані з працевлаштуванням молоді; з’ясування передумов і чинників, що сприяють 

або перешкоджають інтеграції молоді у ринок праці, її адаптації до нового статусу – 

працівника; питання соціальних гарантій та необхідності підтримки з боку держави; 

потреб та мотивів, що зумовлюють міграційні орієнтації. Глибинний якісний аналіз цих 

питань дає змогу розробити рекомендації, спрямовані на оптимізацію державного 

регулювання зайнятості молоді, реалізацію нею свого трудового потенціалу та 

сприяння працевлаштуванню, запобігання безробіттю та масовій трудовій міграції. 
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Покликанням молоді є формування майбутнього української держави, її 

розбудови, зміцнення, виведення на передові економічні, наукові, культурні 

рубежі. Але зараз молоді люди потребуютьдопомоги і підтримки, 

абиотриматипрофесію і освіту, влаштуватися на роботу, 

створитиміцнузабезпеченусім'ю. 1 цеповиннізрозуміти у владних структурах. 

Важливо, щобмолодігромадяни брали активну участь у 

підготовцізаконодавчихпроектів, якібезпосередньостосуютьсяїхньогожиття. 

Сучасна молодь вже довела, щомаєактивнужиттєвупозицію, вона не 

байдужадодолідержави, у якійїйжити, працювати, творити [1,  С. 26]. Однак, 

актуальність проблеми характеризують, зокрема, такі цифри, що на сьогодні 

приблизно половина безробітних – молоді люди віком до 30 років, а рівень 

безробіття серед молоді є значно вищий, ніж серед і н ш и х  вікових категорій. 

Соціальне значення працевлаштування молоді ставить проблему молодіжного 

безробіття на одне з перших місць у державній молодіжній політиці.  

Переважна більшість молодих людей, котрі виходять на ринок праці, є 

недавніми випускниками навчальних закладів різного рівня акредитації. Щороку 

навчальні заклади випускають молодих спеціалістів, переважна більшість з яких 

залишаються з проблемою працевлаштування віч-на-віч. Тому одним з 

найважливіших завдань роботи з молоддю єсприяння працевлаштуванню 

випускників. Важливою проблемою на сьогоднішній день є відсутність 

державною прогнозування потреб економіки у спеціалістах з вищою освітою. 

Тому й виникають на ринку праці диспропорції попиту й пропозиції 

дипломованих фахівців. Зокрема, на вакансію юриста претендують дев'ять, 

менеджера- вісім, бухгалтера- шість осіб. Та знайти хорошого менеджера, який би 

міг успішно організувати виробничий процес, дуже непросто. 

Роботодавці не хочуть брати на роботу початківців, мотивуючи це 

відсутністю у них досвіду. Але ж де його набути, якщо  немає  можливості 

отримати роботу? Аби збалансувати попит і пропозицію на ринку праці, слід 

ч ітко  прогнозувати: скільки, для кого і де готувати кадри. Такі передбачення 

мають стати невід’ємною частиною макроекономічного прогнозу розвитку 

галузей. Для підвищення їх достовірності варто поліпшити якість статистичних 

даних, удосконалити методологію розрахунків. До цього процесу доцільно 
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залучити фахівців Мінпраці, Міносвіти, служби зайнятості та науковців. Таким 

прогнозуванням вже більше 50 років займаються у США та у країнах Європи, 

долучились до нього Росія і Україна. 

Професійна підготовка і навчання молоді велика проблема не лише для 

служб зайнятості. Неюпостійно повинно опікуватися усе суспільство. 

Прогнозувати, які професії нині потрібні для виробництва і управління, без яких 

не обійтися у майбутньому необхідно на державному р івн і .  Лише тоді наша 

країна зможе посісти чільне місце серед розвинутих держав.  

Важливою складовою успіху молоді в пошуку роботи є ініціативність, 

активна позиція та наявність необхідних знань і навиків особи, котра бажає 

отримати роботу. У більш розвинутих країнах претендент на роботу до початку 

трудової діяльності звертається, як правило, у 6-10 фірм. У нас же, після 

декількох відмов роботодавця, людина може зневіритися і повністю перейти па 

утримання держави. 

Основним заходом зі сприяння працевлаштуванню молоді є відпрацювання 

порядку надання профорієнтаційних та профдіагностичних послуг як в 

навчальних закладах різного рівня, так і в центрах зайнятості та громадських 

організаціях. Актуальним залишається й проведення перенавчання, оскільки 

молодь є більш відкритою до освоєння нової спеціальності. Причому 

перенавчання повинно проводитися лишеп і сл я  аналізу кон’юнктури ринку 

праці та професійної придатності молодої людини. 

Проблеми зайнятості молоді (зокрема випускників навчальних закладів), яка 

становить третину загальної чисельності незайнятих громадян, що перебувають 

на обліку в державній службі зайнятості, регулюються відповідно до положень 

законів України “Про зайнятість населення” та “Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття” шляхом: надання 

випускникам навчальних закладів першого робочого місця у рамках державного 

замовлення на підготовку кваліфікованих робітників і спеціалістів; бронювання 

на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності з 

чисельністю понад 20 осіб, до 5 відсотків загальної кількості робочих місць за 

робітничими професіями для молоді, яка закінчила загальноосвітні, професійно-

технічні навчальні заклади, звільнилася зі строкової військової або 
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альтернативної (невійськової) служби та якій надається перше робоче місце, 

адресного бронювання на підприємствах робочих місць для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; створення маркетингових служб 

навчальних закладів з метою сприяння працевлаштуванню випускників; надання 

підтримки підприємницької ініціативи безробітних, у тому числі молоді, зокрема, 

виплати одноразової допомоги з безробіття для організації підприємницької 

діяльності; створення роботодавцями додаткових робочих місць для 

працевлаштування безробітних, у першу чергу випускників навчальних закладів і 

жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості, та надання роботодавцями 

дотацій у розмірі витрат на заробітну плату працівників, прийнятих на роботу з 

цієї категорії осіб; економічного стимулювання роботодавців, які приймають на 

роботу (або стажування) випускників навчальних закладів; залучення молодіжних 

центрів праці до вирішення питань працевлаштування, навчання новим професіям 

та підвищення кваліфікації молоді; надання підтримки підприємцям-початківцям; 

формування підприємницької ініціативи молоді. Необхідно у нашій державі 

розробити ефективніші механізми, які б стимулювали працевлаштування молоді і 

сприяли б розвитку молодіжних підприємницьких і н іц іа ти в .  Це повинно 

знайти відображення у державній молодіжній політиці. Зокрема, доцільно 

фінансувати молодіжні програми за рахунок бюджетів усіх р івн ів  та проводити 

конкурси програм, на державному рівні прогнозувати потреби ринку у 

кваліфікованих спеціалістах. Важливо також розвивати співробітництво з 

молодіжними організаціями, удосконалювати механізм надання молодим 

громадянам першого робочого місця, відпрацьовувати модель забезпечення 

вторинної та сезонної зайнятості, сприяти формуванню ефективного діалогу між 

молодими підприємцями-роботодавцями та державою 

Серед чинників, що заважають молоді займатися підприємництвом, слід 

назвати відсутність соціальних гарантій, великий ризик, відсутність підтримки з 

боку держави, незахищеність від кримінальних структур, свавілля чиновників.  

Окрім того, скорочення вакансій та несприятливі умови для розвитку 

підприємництва спонукають молодь реалізувати власну економічну активність у 

т іньов ій  економіці. За соціологічними даними частка молодих громадян, які 

залучені нині до неформальної, тобто офіційно незареєстрованої д ія льност і ,  
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становить близько 30%, а ще приблизно такий же відсоток молоді мають досвід 

такої діяльності у минулому. 

Найбільш поширеними видами зайнятості молоді у неформальній економіці 

є виробництво, продаж і перепродаж домашньої сільськогосподарської продукції, 

випадкові заробітки у приватних осіб, виробництво, продаж і перепродаж 

промислових товарів. 

Останнім часом суттєво зменшився “економічний туризм”. Досить 

важливими джерелами доходів для молоді є також такі види незареєстрованої 

діяльності, як робота водієм на власному автомобілі, р і з н і  домашні ремесла, 

будівельні, ремонтні роботи  – “шабашка”. 

Певна частина молоді залучена до кримінальної економіки, тобто 

заборонених законодавством видів діяльності, а саме: транспортування і 

реалізація наркотиків, секс-бізнес, рекет тощо. Проте достовірних даних про 

рівень зайнятості молоді у кримінальній економіці на сьогодні, на жаль, немає. 

Отже, основними заходами, які повинні проводилися для зменшення 

безробіття серед молоді, мають бути агітаційна та просвітницька роботи. 

Необхідно:    

1. Створити Молодіжну біржу праці. 

2. Розробляли проекти, орієнтовані на фінансування активних заходів 

сприяння зайнятості серед молоді. 

3. Проводити дослідження з метою визначення спеціальностей, 

професійних навиків та рівня кваліфікації, якими повинні володіти випускники. 

Враховувати результати цих досліджень у навчальних програмах. До проведення 

даних досліджень можуть залучалися соціологічні лабораторії вищих навчальних 

закладів областей. 

4. Включити до навчальних програм обов'язкове стажування студентів 

останніх курсів на підприємствах, в установах та організаціях для набуття 

випускниками практичного досвіду роботи. Розробити механізм пропагування 

серед студентів та учнів роботи за сумісництвом у вільний від навчання час та 

організацію експериментальних підприємств у навчальних закладах. 

5. Розробити та впровадити механізм фінансової та іншої підтримки 

підприємств, установ та організацій, які беруть участь у реалізації цієї програми. 
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6. Проводити навчання з техніки пошуку роботи та розповсюдження 

матеріалів  щодо  проблем  зайнятості,  розширення   інформаційного  поля   про 

стан  на локальному  ринку  праці,  потенційних  роботодавців   тощо з  метою 

створення умов для самовизначення особи. 

7. Проводити інформативні й навчальні семінари та тренінги щодо 

можливостей працевлаштування, активізації власних зусиль у вирішенні проблем 

зайнятості та підвищенні самооцінки. 

8. Організовувати зустрічі з роботодавцями та з колишніми безробітними, які 

успішно знайшли роботу чи заснували власний бізнес. Забезпечити широке 

висвітлення позитивного досвіду засобами масової інформації. 

9. Запровадити в програмах навчальних закладів курси з техніки пошуку 

роботи та факультативні заняття з організації власної справи. 

10. Провадити координацію міжнародної діяльності: в частині обміну 

студентами з метою стажування, виконання волонтерських та тимчасових робіт 

тощо. 
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МАГІСТЕРСЬКІ КОНСАЛТИНГОВО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ: 

СОЦІАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ У ВИКОРИСТАННІ  

ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ПЕДТЕХНОЛОГІЙ 

 

Имплементация британских магистерских консалтингово-профессио-
нальных программ - выражение социальной направленности в реализации 
учебного процесса. Имплементация магистерских консалтингово-квалифи-
кационных программ - использование дифференционно-диверсификационных 
педтехнологий. 

Implementation of the British Masters Consultative-Professional Programs - is 
manifestation of the social direction in realization of the Instruction Process. Im-
plementation of the Postgraduate Consultative-Qualification Programs -is application 
of Differentiative-Diversification Pedagogic Technologies. 

 

У 2011-12 н.р., у Вестмінстерській бізнес-школі, у відділі «Управління 

трудовими ресурсами - УТР» (Westminster Business School, the Department of 

Human Resource Management - HRM) - реалізовано магістерську програму 

(надання ступенів: «Магістр гуманітарних наук»\ «МГН» - "Master of Arts"\ "MA"; 

«нетехнологічний», «гуманітаризований» варіант): «Етнічні кандидати, 

громадянські права: процеси у працевлаштуванні» ("Diversity and Equality in 

Employment - MA"). Модульні курси (базові) у структуруванні програми - 8: 1) 

«Управління ТР» ("Managing Human Resources"); 2) «Організаційний аналіз» 

("Organizational Analysis"); 3) «Інформаційні дані у прийнятті бізнес-рішень» 

("Information for Business Decisions"); 4) «Мульти-етнічні представники, 

громадянські права: процеси у працевлаштуванні виробничі процеси» ("Managing 

Equalities and Diversity in Employment"); 5) «Індивідуальні показники, 

індивідуальні характеристики у виробничих процесах» ("Assessment and Individual 

Differences at Work"); 6) «Система анти-дискримінаційного законодавства у 

бізнес-процесах» ("Discrimination Law in Business"); перелік питань: а) 

«Результативні дії: схеми»; б) «Директивні, не-директивні дискримінаційні 

процеси»; в) «Особи із обмеженими можливостями»; г) «Виробнича 
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дискримінація»; д) «Заробітна плата»; е) «Професійна неупевненість»; є) «Жінки-

робітниці\ службовці»; ж) «Антидискриміна-ційне законодавство: основи»; з) 

«Антидискримінаційне законодавство: раціональні принципи, теоретично-

історичні аспекти»; к) «Антидискримінаційне законодавство: формування»; л) 

«Віктимізація»; 7) «Дослідницькі методи» ("Research Methods"); 8) «Дисертаційне 

дослідження» ("Dissertation"). Модульні курси (елективні) у структуруванні 

програми - 5 (обрання 2-ох): 1) «Виробничі взаємовідносини» ("Employee 

Relations"); 2) «Кваліфікаційні навчальні процеси, кар"єрно-професійний розвиток 

(у корпоративному контексті)» ("Learning and Development, L&D"); 3) «Персонал-

рекрутинг» ("People Re-sourcing"); 4) «Мотиваційний менеджмент» ("Reward 

Management"); 5) «Організаційні - аналіз, дизайн, розвиток» ("Organizational Ana-

lysis, Design and Development"). Модульні курси (елективні додаткові) у 

структуруванні програми - 10 (обрання 2-ох): 1) «Виробничі показники, інди-

відуальні характеристики у виробничих процесах» ("Assessment and Individual 

Differences at Work"); 2) «УТР: порівняльний аналіз» ("Comparative International 

HRM and Employee Relations"); 3) «Виробничий тренинг» ("Designing and 

Delivering Training"); 4) «Законодавство для кадрових менеджерів (персонал-

менеджерів)» ("Employment Law for HR Practitioners"); 

5) «Виробниче реформування, культурно-корпоративний стан» ("Mana- 

ging Culture and Change"); 6) «УТР: міжнародний аспект» ("International 

Personnel Management"); 7) «Управління професійно-кваліфікаційними 

процесами» ("Knowledge Management"); 8) «Управлінський розвиток» 

("Management Development"); 9) «Поліетнічні працівники, громадянські 

права: виробничі процеси» ("Managing Diversity and Equality in Employ- 

ment"); 10) «Стратегічні - управління TP, корпоративний розвиток» 

("Strategic Personnel and Development") [1, c. 52-53, 58-59]. Термін у реалізації 

програми - 2-річний, режим - «пролонговано-стаціонарний». Спеціалісти-магі- 

стри займають посади персонал-менеджерів, «лінійних» менеджерів, менедже- 

рів-консультантів. 

У 2011-12 н.р., у «Гламорган»-університеті, у відділі гуманітарно-

соціальних наук (University of Glamorgan; Faculty of Humanities and Social 

Sciences) - імплементовано магістерську програму: «Кар"єрний розвиток: 
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профконсультування» ("Career Guidance - MSc\ PgD"). Програмовий матеріал 

(Course content) - модульні курси (Modular Courses): 1) «Рівні можливості, етичні 

стандарти у профконсультуванні» ("Equal Opportunities, Values and Ethics in 

Guidance"); 2) «Ефективні інтерв"ю» ("Effective Guidance Interviewing"); 3) 

«Лідерські функції у групах» ("Leading and Facilitating Groups"); 4) « Інтернет-

комунікаційні процеси: індивідууми - агентства\ соціуми» ("Networking with 

Agencies and Communities"); 5) «Кар"єрний розвиток: дизайн, планування» 

("Designing and Planning Careers Education"); 

6) «Дослідницькі процеси»\ «Індивідуальні дослідницькі проекти» ("Con- 

ducting Research\ Independent Study"). Програмове структурування: «модульні 

курси» (6) + «дисертаційне дослідження» (Dissertation). У результаті викладання 

модульних курсів - слухачам видають «Дипломи -II» (Postgraduate Diplomas, PgD), 

у результаті консультування у здійсненні слухачами дисертаційних досліджень - 

слухачам надають звання: «Магістр наук (негуманітаризований варіант)» ("MSc") 

[ 2, с. 36]. Викладання програмових матеріалів здійснюють у формі: лекційних, 

консультаційних, семінарських (seminars\ workshops), презен-таційних, 

практичних занять (у виробничому медіумі). Слухачів навчають діяти 

конструктивно, критикувати неагресивно, пропонувати мотиваційно; вислов-

лювати зауваження - рефлексійно. Терміни у реалізації «дипломної програми» - 1 

-річний (у режимі - «стаціонарний»), 2-річний (у режимі - «пролонговано-

стаціонарний»). Слухачам видають «Дипломи-ІІ» - як академічно-університетські 

та професійно-інститутські документи (the Institute of Career Guidance). 

Спеціалісти\-магістри займають виробничі позиції в індустріальних організаціях, 

освітніх установах. 

У 2011\ 12 н.р., у Вестмінстерському університеті, у відділі «УТР» (University of 

Westminster, Human Resource Management) - упроваджено ni-слядипломний 

сертифікатний курс: «Тренингові, менторські процеси у виробничому контексті» 

("Coaching and Mentoring at Work - POST GRADUATE CERTIFICATE"). Курсовий 

зміст (Course Content) - базові модульні курси (Core modules): 1) «Тренингово-

менторські процеси: формування практичних умінь» ("Coaching and Mentoring 

Skills in Practice"); 2) «Тренингово-менторські процеси у виробничому контексті: 

принципи» ("Principles of Coaching and Mentoring at Work"); 3) «Тренингово-
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менторські процеси: психологічні основи» ("Psychology of Coaching and 

Mentoring") [ 3, c. 105]. Термін у вивченні курсу - 1-річний, режими 

(альтернативні) - «пролонговано-стаціонарний» (part-time) \ двічі у рік 

відвідування «семінарських сесій» (intensive workshops). Курсантам видають 

«Сертифікати II» (Сертифікати, рівень -Магістерський); спеціалісти-тренери\ 

ментори будуть виконувати функції: тре-нування\ консультування у процесах - 

кваліфікаційного\ професійного\ кар"-єрного розвитку, який здійснюватимуть 

робітники, службовці; будуть займати виробничі позиції у сферах\ галузях: 

освітній, персонал-рекрутинговій, персонал-менеджерській, бізнес-індустріальній. 

Спеціалістів стимулюють щодо підвищення кваліфікаційних рівнів у вивченні 

програми (вищий акредитаційний рівень): «Тренери\ ментори-практичні 

консультанти: європейські стандарти» (the European Mentoring and Coaching 

Council Practitioner, Level Accreditation). 

У 2011 \2012 н.р., у Лестерському університеті, у бізнес-школі (University 

of Leicester; Business, Management and Human Resources) - упроваджено 

магістерський курс: «Професійні уміння, виробничі показники» ("Skills and 

Performance - MSc"). Модульні курси -1) «Профуміння, вир-во продукції, 

виробничі показники, здобуття конкурентоспроможності: стан стабільної 

змінності» ("The Changing Nature of Skills, Production, Performance and 

Competitiveness"); 2) «Продуктивна праця, виробнича д-ть» ("The Organization of 

Work and Organizational Performance"); 3) «Упровадження інновацій у виробничій 

д-ті» ("Implementing Improvements in Organizational Performance"); 4) 

«Дослідницькі методи» ("Research Methods"); 5) «Дисертаційне дослідження» 

("Dissertation") [4, с. 46]. Термін\ режим у реалізації курсу: 2-річний, 

«дистанційний». Дидактичні методи у реалізації курсу: 1) написання есе (4.000-

5.000 слів) (як фінальних елементів у вивченні 4-ох модульних курсів); (+) 2) 

написання дисертаційного дослідження (16.000-20.000 слів). Курс упроваджено у 

цілях підвищення кваліфікаційних рівнів - персонал-мене-джерів, консультантів-

психологів, консультантів-майстрів, виробничих менеджерів. 

1. Магістерські курси\ програми, які імплеметовано у сфері - «освітньо-профе-

сійний менеджмент, виробничі галузі», - інтеграційно-міжгалузеві (інформа-
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ційний зміст), соціально-трансформаційні (працевлаштування спеціалістів [-ма-

гістрів], підвищення кваліфікаційних рівнів виробничими тренерами\ менторами). 

2. Магістерські курси\ програми - реалізують у сфері «університетської освіти» як 

використання «індивідуалізаційних», «диференційних», «диверсифікацій-них», 

«плюралістичних» педтехнологій. 
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ПРИЙОМНІ СІМ’Я ЯК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ  ДІТЕЙ-

СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

 

Статья посвящена вопросам решения проблем защиты детей-сирот и 
детей, лишенных родительской заботы. Предлагается как вариант решения 
данной проблемы - воспитание таких детей в приемных семьях. 

The article is sanctified to the questions of decision of problems of defence of 
children-orphans and the children confined paternal caring. It is offered as a variant of 
decision of this problem is education of such children in receiving families. 

 

 Актуальність теми. Кожній дитині потрібно надати можливість повністю 

реалізувати свій потенціал. Для неї слід забезпечити: максимально можливий 

рівень фізичного та психічного здоров’я, доступ до отримання якісної освіти, 

безпечне життя та захист від заподіяння шкоди, позитивні емоційні переживання, 

відчуття того, що її люблять та цінують, розвиток навичок догляду за собою й 
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вирішення повсякденних проблем, позитивне уявлення про себе саму, 

формування самоідентичності, розвиток навичок міжособистісного спілкування і 

впевненості у різних ситуаціях суспільної взаємодії. Тільки сім’я здатна 

забезпечити задоволення основних потреб дитини, надавати стимули для її 

подальшого розвитку, створювати стабільну атмосферу [4].  

Виклад основного матеріалу. В Україні 8 млн. 80 тис. дітей. З них — 

98 тисяч дітей-сиріт і тих, хто позбавлений батьківської опіки. Лише третина цих 

дітей підлягає всиновленню. При цьому ризик стати сиротою на сході країни 

втричі-вчетверо більший, ніж на заході. Якщо в західних регіонах сиріт 0,5% від 

загальної кількості дітей, то у східних — 1,8—2%. Рекордсменом у цій сумній 

статистиці є Миколаївська область — 2,2% (4,5 тис. дітей). Високі рівні 

смертності працездатного населення та злочинності в цьому регіоні, а також інші 

соціальні чинники дорослого суспільства призводять до сирітства дітей. 

Несприятлива ситуація також у Дніпропетровській, Донецькій областях. 

Практично немає дітей-сиріт у Тернопільській, Чернівецькій, Львівській областях. 

Найбільше всиновлень у Києві та Севастополі, а також у Донецькій, Львівській 

і Херсонській областях. В останні роки в Україні спостерігалася тенденція 

до зменшення випадків відмови батьків від дитини – з 2005-го по 2010 роки — 

на 41% згідно з даними Держкомстату, але ймовірність викорінення соціального 

сирітства, на жаль, невелика [1].  

Згідно з Постановою Кабінету міністрів Україні від  26 квітня 2002 року 

«Про затвердження положення про прийомну сім’ю» прийомна сім'я – сім'я або 

окрема особа, яка не перебуває у  шлюбі,  що  добровільно  за плату взяла на 

виховання та спільне проживання   від   одного   до   чотирьох  дітей-сиріт  та  

дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні діти – діти-сироти і діти,  

позбавлені батьківського піклування, влаштовані до прийомної сім'ї. Прийомні 

діти  виховуються  у  прийомній  сім'ї до досягнення 18-річного   віку,   а   в разі    

продовження    навчання    у професійно-технічних, вищих   навчальних   закладах   

I-IV   рівня акредитації - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних 

закладів.   

Метою утворення прийомної сім'ї  є  забезпечення  належних умов  для  

зростання  в  сімейному  оточенні  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського  
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піклування,  шляхом  влаштування  їх  у сім'ї на виховання та спільне проживання 

[2]. 

Прийомна сім'я — найефективніша форма виховання дітей, які потребують 

опіки держави. За інформацією Міністерства соціальної політики, станом на 1 

грудня 2011 року у прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу 

виховуються 9740 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [3]. 

Ці дані можуть підтвердити те, що державна політика у сфері захисту дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського спілкування розвивається. Так, 

на першому місці серед форм улаштування українських дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківської опіки, сьогодні — всиновлення. За ним — опіка 

і піклування, як правило, в сім’ях родичів. Потім — прийомні сім’ї та ДБСТ 

(дитячі будинки сімейного типу). В інтернатний заклад дитина може потрапити 

лише тоді, коли вичерпано всі можливості влаштувати її в сім’ю. Але навіть 

поміщення дитини в інтернат не позбавляє орган опіки та піклування обов’язку 

продовжувати шукати їй сім’ю [1].  

Висновки. Сім’я для дитини – це природне первинне середовище 

соціалізації, яке наповнене матеріальною і емоційною підтримкою, яке є 

джерелом передавання культурних і моральних цінностей. З появою на світ 

дитини, сім’я покликана формувати сприятливі умови для повноцінного розвитку, 

забезпечити розумну організацію її життя, передавати знання і суспільні цінності, 

а особливо надавати морально-духовне виховання. 

Діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування ще змалечку 

зіткнулись з жорстокими реаліями життя: відсутність батьків або ж не 

благополучність сім’ї, у якій присутнє насилля по відношення до дітей, алко- або 

наркотична залежність тощо. Вони не відчули маминого тепла і батьківської 

опіки. Такі діти у ранньому віці змушені ставати дорослими і боротись за своє 

місце у житті. Такі обставини травмують психіку дитини і це часто заважає 

розпочати нормальне повноцінне життя.  

 Прийомна сім’я – це умови, в яких діти-сироти або діти позбавлені 

батьківського піклування, можуть відчути себе потрібними, отримати позитивне 

навчання і спілкування, реабілітуватись і отримувати задоволення від життя. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИАГРАРНОЇ СФЕРИ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Сільське господарство, як і взагалі економіка України знаходиться у 

кризовому стані. Трансформація аграрних підприємств направлена на  

реформування та створення конкурентоспроможних  господарчих структур, 

заснованих на приватній власності на землю та засоби виробництва, що вимагає 

нових системних підходів. 

Умови, що склалися в аграрному секторі, вимагають всебічного вивчення та 

розв’язання проблем соціально-економічного розвитку села, використання 

трудового потенціалу, особливо його найбільш активної частини, що обумовлює 

актуальність дослідження. 

За останні роки з’явилась значна кількість публікацій, присвячених 

проблемам соціально-економічного розвитку села, формування трудових ресурсів 

та ефективності їх використання. Значний внесок в розробку цих питань зробили 

Д.П. Богиня, О.А Бугуцький, М.І.Долішній,  К.І.Якуба та інші. 

 Незважаючи на значну кількість публікацій з цієї проблеми, окремі 

розробки сьогодні не відповідають сучасним вимогам, які тісно пов’язані з 

вирішенням складних економічних і соціальних проблем села. В даний час на 

державному рівні відсутні чіткі напрями подальшого реформування в аграрному 

секторі та використання трудових ресурсів села і мотивації їх праці.  

В сфері сільського господарства започаткувалась тенденція природного 

скорочення чисельності населення, зростає питома вага людей старшого віку. Все 

це свідчить про наявність гострих соціально-економічних проблем сільського 

населення у сфері зайнятості та ефективного використання. Скорочення 
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чисельності молоді в селі вже зараз негативно впливає на подальший розвиток 

таких тенденцій, що може  привести до поглиблення соціальних проблем.  

Важливою проблемою є закріплення молоді в сільській місцевості, 

створення нових робочих місць, які могли б зайняти молоді люди. Разом з цим 

недостатньо уваги приділяється питанню адаптації сільської молоді до ринкових 

умов, прогнозуванню її зайнятості, обґрунтуванню пріоритетних інвестиційних 

факторів розвитку аграрного виробництва для оптимального використання 

молодіжної робочої сили. 

Метою статті є дослідження соціально-економічних проблем на сільських 

територіях та надання пропозицій по їх вирішенню. 

Чисельність наявного населення Луганської області має постійну 

тенденцію до скорочення: з  2866,9 тис. чол. у 1990 році до  2332,8 тис. чол.у2009 

році, тобто – 18,7%, що на 6,7 % вище в порівнянні з даними в цілому по Україні, 

де скорочення склало за той же період 12%.  Аналогічна ситуація спостерігалась 

по всіх районах області, найбільшескороченнязафіксовано вБілокуракінському -

18,5%, Кремінському – 18,0%, Сватівському – 17,0%, Старобільскому- 16%, 

Троїцькому -19%. Приведені показники свідчать про погіршення демографічного 

стану в Луганській області, яке пов’язано з соціально-економічним становищем, 

особливо в сільських районах.  

Головний підсумок 20-ти річного періоду – це знищена інфраструктура 

села, деформована система освіти та медичного обслуговування.Це привело до 

відтоку молоді  на низькооплачувані роботи до міст та за кордон. 

Міграційні процесипрацездатного сільського населення збільшує показник 

старіння населення, призводить до зростання кількості розлучень, зменшення 

кількості шлюбів та народжування дітей у сільській місцевості. 

Сільськогонаселенняскорочується в чотири рази інтенсивніше, ніжміське. 

Статистичні дані свідчать, що село з кожним роком старіє. Так, кількість людей 

пенсійного віку у сільській місцевості Луганської області складає 19,4%, а у 

міській – 14,3%. Одночасно кількістьпрацездатногонаселенняЛуганськоїобласті за 

останні десять років скоротилась на 56,4 тис. чол., або – 3,8%, а по 

окремихрайонахситуаціяще гірша. Так, в Білокуракінському районі скорочення 
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склало – 6,25%, Кремінському - 9,9%. Старобільському 9,1%, Троїцькому – 6,6% 

[1]. 

Рівень зайнятості населення є необхідною умовою для 

підвищеннярівеняжиттянаселення, йогодобробуту. Всільськіймісцевості 

Луганської області за останні десять років рівень зайнятості населення скоротився 

на  63,8%,  або 45,8 тис. чоловік. Отже  трудовий потенціал села має тенденцію до 

зниження. Це обумовлене низьким рівнем соціальної інфраструктури сільських 

територій. 

Розвиток сільських територій можливий лише при умові залучення 

висококваліфікованих працівників, застосовування нових технологій, підвищення 

престижності сільської праці.  

Очевидно, що держава повинна гарантувати право на перше робоче місце 

навіть за відсутності достатнього практичного досвіду, соціально-правових та 

професійних знань, умінь та навичок у випускників навчальних закладів. 

Держава повинна забезпечити надання додаткових гарантій щодо 

працевлаштування громадянам, які потребують соціального захисту й не здатні на 

рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі молоді, яка закінчила або 

припинила навчання в середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних 

або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або 

альтернативної служби і якій надається перше робоче місце. Гарантії 

працевлаштування забезпечуються шляхом бронювання на підприємствах, в 

установах та організаціях до 5% загальної кількості робочих місць [2, c. 23]. 

Проблеми курентоспроможності аграрного сектору та зайнятість 

сільського населення особливо загострюються у зв’язку з вступом України до 

СОТ. 

Тенденціявитісненняімпортноюпродукцієюменшконкурентоспроможнихвітчизня

нихтоварів та напливімпортноїсільськогосподарськоїпродукції в зв’язку з 

нестачеюостанньоїзбільшується, що недопустимо при тому, 

щоУкраїнамаєвисокийпотенціал для розвиткуаграрного сектору економіки. 

Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України 

можливе за умови створення кооперації на селі різних форм суб1єктів 
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господарювання, що надасть можливість для створення додаткових робочих 

місць, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. 

Висновки. Для поліпшення соціально-економічного стану сільських територій 

необхідно здійснити наступні заходи: 

- пільгове оподатковування сільськогосподарського виробництва; 

- поновлення системи цільових направлень для вступників у вищі навчальні 

заклади із сільської місцевості й гарантовані пільги кожному абітурієнтові 

із села; 

- державна гарантія першого робочого місця кожному випусникові 

середнього й вищого навчального закладу. 

- залученняя висококваліфікованих медичних фахівців у сільські лікарні  

через систему матеріального заохочення, зокрема, надання 

комфортабельного житла; 

- здійснення державної програми пільгового кредитування житлового 

будівництва на селі; 

- надання безпроцентних державних кредитів молодим родинам для початку 

будівництва свого житла; 

- реконструкція та розвиток сільської інфраструктури надання послуг, газ, 

водопровід, благоустрій доріг і т.д.; 

- розвиток системи транспортної мережі регіонального рівня, транспортного 

обслуговування сільського населення; 

- залучення інвестиційних засобів для розвитку виробничих потужностей і 

створення інфраструктури села; 

- прирівнювання роботи на присадибній ділянці (господарстві) до 

індивідуальної трудової діяльності; 

- пільгове кредитування придбання новітнього встаткування для переробки 

сільськогосподарської продукції. 

Література:1.Статистичний щорічник України за 2010 рік / За заг. ред. О.Г. 
Осауленка. – К.: Консультант, 2011. – 188 с., 2. Соціальні проблеми 
працевлаштування молоді / [О. М. Балакірєва (керівник авт. кол.). В. В. Онікієнко, 
О. В. Валькована та ін.]. – К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2004. – 
144 с. 
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Зеленська Олена Піменівна 

Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК 

ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КАДРІВ 

 

Для усовершенствования процессов культурологической подготовки 
курсантов ВУЗов системы МВД Украины большое значение имеет информация о 
передовых методах  и приемах подготовки сотрудников органов внутренних дел в 
других странах, а также изучение опыта зарубежной правоохранительной 
деятельности. 

The information about the advanced methods and modes of training the law 
enforcement officers in other countries and learning the experience of the foreign law 
enforcement activity are very important for improving the processes of the 
culturological training of the cadets of the higher educational establishments of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 

 

Сьогодні Україна міцно інтегрована в світовий простір, але також необхідно 

чітко усвідомлювати, що її роль і місце в сучасному світі будуть залежати від 

того, чи зможе наша країна бути в числі найрозвинутіших країн. А одна з ознак 

такої держави – турбота про підготовку сучасних висококваліфікованих фахівців 

у всіх галузях економіки, політики, суспільного життя тощо, включаючи й 

правоохоронні органи. Недостатня увага до цієї проблеми може призвести до 

незворотних наслідків, які буде неможливо виправити навіть за самих 

благотворних економічних, політичних і соціальних умов. Стратегічним 

завданням державної освітньої політики є вихід освіти, набутої в Україні, на 

ринок світових освітніх послуг і поглиблення міжнародного співробітництва. 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного та соціально-

економічного розвитку суспільства і держави і повинна бути спрямована на 

гармонійний розвиток особистості, зміцнювати повагу до прав людини та 

основних свобод, давати змогу усім людям брати активну участь у побудові 

вільного і рівноправного суспільства [2, с. 19, 24]. Сьогодення ставить перед 

фахівцями важливе та складне завдання оволодіти не лише професійними 

знаннями та навичками, але й розвивати в себе гуманітарне мислення, планувати 

свою професійну діяльність таким чином, щоб вона враховувала закони 
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постіндустріального розвитку, зв’язок між економічною продуктивністю та 

творчістю та прагнення людини до особистої самореалізації. Нові культурологічні 

процеси, які відбуваються завдяки політичним, економічним та суспільним 

змінам в Україні,  сприяють вивченню та впровадженню досвіду інших країн у 

галузі культурологічної підготовки спеціалістів, зокрема працівників 

правоохоронних органів.  

Проблемі культурологічної підготовки студентів і курсантів ВНЗ присвятили 

свої праці  О.В. Латишева, К.С. Лях, І.А. Носкова,           Л.І. Полякова,  Т.І. 

Шевченко, О. Гірний,  П.Н. Донець, Г. Мєднікова, В.В. Морозов, Серчевнин В.А., 

В. В. Присакар, С.М. Рик,                Є.Ю. Смотрицький, З.Ф. Донець, О.Л. 

Шевнюк, В.М. Шейко,           А.О. Яковлєв, Т. Зюзіна,  Д. Чижевський  та інші. 

Серед зарубіжних авторів, які досліджують системи навчання поліцейських у 

своїх країнах, можна назвати таких. як Чарльз М.Т., Чандлер Дж., Кристофер Х., 

Коул Г.Ф., Кохен Б., Чейкен Дж., Ворден Р.І. Однак проблема організації 

міжнародного поліцейського співробітництва у сфері професійної 

культурологічної підготовки кадрів не знайшла ще свого достатнього 

дослідження та аналізу. 

Під впливом глобалізації розвиток освіти в світі вступив у якісно нову фазу – фазу 

міжнародної інтеграції, що є наслідком інтернаціоналізації освітньої сфери. Тому 

очевидним стало  питання інтеграції підготовки поліцейських кадрів у світову 

систему поліцейської освіти, що має сприяти: 

     ü використанню позитивного зарубіжного досвіду для вдосконалення 

національної системи освіти  та підготовки  кадрів, методологічній перебудові 

вітчизняної системи освіти, переходу до інноваційного навчання; 

     ü міжнародній кооперації в галузі досліджень, розробки методичних, 

нормативно-правових документів і в навчанні фахівців, освоєнні ними нових 

інформаційних технологій; 

     ü створенню міжнаціонального банку даних про кращі досягнення в галузі 

поліцейської освіти і професійної поліцейської діяльності; 

     ü входженню всіх зацікавлених країн у систему міжнародного інформаційного 

і комунікаційного простору. 
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Для досягнення цих цілей необхідними заходами є активна участь країни у 

створенні міжнародних центрів поліцейської освіти; спрямування керівників, 

викладачів та курсантів ВНЗ у зарубіжні навчальні заклади з метою освоєння 

нових знань і досвіду; розробка та реалізація програм двостороннього та 

багатостороннього співробітництва в цій сфері; розвиток прямих зв'язків 

навчальних закладів із зарубіжними партнерами. Хоча необхідно зазначити, що 

міжнародне співробітництво країн давно вже стимулює наукові конференції, 

семінари. зустрічі, взаємодію, обмін досвідом, студентами, курсантами. 

викладачами між поліцейськими навчальними закладами різними країнами. Як 

приклад можна навести співробітництво Національного університету внутрішніх 

справ, Академії МВС України, Львівського державного університету внутрішніх 

справ та інших закладів з поліцейськими організаціями та навчальними закладами 

різних країн – США, Німеччиною, Білорусією, Росією, Польщею тощо. 

Організація міжнародного поліцейського співробітництва, зокрема і в сфері 

професійної культурологічної підготовки кадрів є комплексним поняттям, яке 

можна розглянути з історичних, педагогічних, економічних, юридичних, 

соціальних тощо точок зору. Належна організація освітньої діяльності курсантів 

ВНЗ системи МВС України повинна бути розроблена з урахуванням 

культурологічної підготовки та вивчення досвіду поліцейських систем підготовки 

кадрів зарубіжних країн. Передусім, необхідно мати на увазі, що історія 

професійної освіти в системі правоохоронних органів різних країн є складовою 

їхньої вітчизняної історії формування і розвитку освіти. Тому побудова 

національних поліцейських систем та правового регулювання їх діяльності в тій 

чи іншій країні світу має свої особливості та історичні традиції внаслідок 

специфіки соціально-економічного та культурного розвитку певної держави, а 

також її стану на сучасному етапі, який визначає матеріальну базу правоохоронної 

діяльності, рівень демократичності політико-правової системи, взаємодію 

державних структур та інститутів громадянського суспільства, загальної та 

правової культури і правосвідомості населення тощо. Втім, перед 

правоохоронними структурами всіх країн, незважаючи на різницю в підходах до 

організації професійної освіти, а також здійснення правоохоронної діяльності 

стоїть найважливіше завдання – як найкраще розвивати професійну освіту своїх 
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співробітників, щоб готувати професіоналів, здатних відповідати викликам XXI 

століття. 

Необхідно зазначити, що поліцейські системи розвинутих країн світу, насамперед, 

таких як Франція, Великобританія, США, Італія, Канада, Австрія, Японія, Федеративна 

Республіка Німеччина мають довготривалу історію, великий досвід боротьби зі 

злочинністю та охорони громадського порядку та тісні взаємозв’язки між собою. 

Практика показує, що у зарубіжних країнах (США, Японія, Франція, Канада та 

ін.) накопичено великий і різноманітний досвід підготовки кадрів для 

поліцейських служб. Організація діяльності щодо забезпечення правопорядку, 

громадської безпеки, боротьби зі злочинністю в усіх її проявах у кожній країні 

має свої особливості. Відповідно до структури, завдань, правового регулювання 

діяльності органів внутрішніх справ у різних країнах будуються і національні 

системи підготовки кадрів [1]. Заслуговує на увагу та вивчення також  організація  

сучасних поліцейських систем у сусідніх державах,  зокрема в Латвії, Литві, Молдові, 

Словаччині. В Російській Федерації проходять значні реформи органів внутрішніх справ. 

Усе це позначається не тільки на організації підготовки кадрів, а й змушує 

враховувати всі здобутки минулого і сьогодення, широко розвивати міжнародну 

кооперацію не лише в питаннях безпосередньо правоохоронної діяльності, а й 

навчання, стажування, обміну досвідом персоналу поліцейських служб та органів 

[4]. 

У зарубіжних країнах високий професіоналізм поліції досягається не лише 

завдяки досконалій професійній підготовці у фахових поліцейських закладах 

освіти. Правоохоронці у Великобританії, США, Франції та  інших країнах 

навчаються протягом усієї служби, бо від цього залежить їх кар’єрне зростання, 

присвоєння офіцерського чину, оплата праці, пільги тощо. Таким чином, там 

реалізується положення, зазначене і в Національній доктрині розвитку освіти в 

Україні та  яке відноситься до пріоритетних її напрямків, тобто виховання людей, 

здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя [3, с. 7]. Їх підготовка в 

навчальних закладах спрямована не лише на засвоєння знань і вмінь, формування 

відповідальності, а й на вироблення здатності до саморозвитку, адаптації до нових 

соціальних, інформаційних, технічних та технологічних вимог, кваліфікованого 
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набування нових знань шляхом самоосвіти, тобто навчання ґрунтується на засадах 

випереджальної освіти.  

Таким чином, для удосконалення процесів культурологічної підготовки 

курсантів ВНЗ системи МВС України велике значення має інформація про 

передові методи  і прийоми підготовки співробітників органів внутрішніх справ в 

інших країнах, а також вивчення досвіду зарубіжної правоохоронної діяльності. 
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ НА КАФЕДРІ 

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

Авторами  проанализированы формы  и методы преподавания, 
направленные  на социальную  адаптацию, повышение образованности и 
культурного уровня студенческой молодежи. Определены задачи молодёжной 
политики кафедры физической реабилитации, обусловленные  основными 
проблемами студенческой молодежи. Проводимая молодежная политика 
способствовала не только эффективной специальной  образовательной  
подготовке студенческой молодежи, но и повышению ее адаптивных  
способностей, социальному  и личностному развитию.   

The authors analyze the forms and methods of teaching aimed at social inclusion, 
improving education and cultural level students.The tasks of youth policy department of 
physical rehabilitation due to major problems of students.Conducted youth policy has 
come about not only the effectiveness of special educational training of students, but 
also enhance its adaptive capacity, social and personal development. 
 

Актуальність проблеми. Молодь - це особлива соціально-вікова група, що 

відрізняється віковими рамками (від 14-16 до 25-35 років) і своїм статусом у 

суспільстві: переходом від юності до соціальної відповідальності [1]. Згідно з 

даними Всесвітньої доповіді про становище молоді (2005 р.), кількість осіб у віці 

від 15 до 24 років у світі зросла з 1,02 (у 1995 р.)  до 1,15 мільярда чоловік (у 2005 

р.) і становила 18 % населення світу. За даними Держкомстату України (2004 р.) 

юнаки та дівчата віком від 14 до 35 років становили понад 15 мільйонів людей 

(приблизно третина всього населення), при цьому налічувалося близько двох 

мільйонів молодих сімей, з яких близько 600 тисяч проживало в сільській 

місцевості [2]. 
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Молодь володіє значним рівнем мобільності, сприйнятливості, 

незахищеності, інтелектуальної активності і здоров'я,  які  відрізняють  її від 

інших груп населення. Молодь, за своєю природою, не  прогресивна, не 

консервативна, вона - потенція, готова до будь-якого почину [3].В той же час 

перед суспільством стоїть проблема необхідності мінімізації витрат і втрат, які 

несе країна через проблеми, пов'язані  із соціалізацією молодих людей та 

інтеграцією їх в єдиний економічний, політичний та соціокультурний простір. 

Студентство - одна з найяскравіших і одночасно проблемних молодіжних груп 

суспільства, що володіє пріоритетним інноваційним потенціалом [4]. 

Молодіжна політика - це система державних пріоритетів і заходів, 

спрямованих на створення умов та можливостей для успішної соціалізації й 

ефективної самореалізації молоді, розвитку її потенціалу в інтересах України. 

Основним засобом розвитку потенціалу молоді є її залучення до соціально-

економічного, суспільно-політичного та соціокультурного  життя українського 

суспільства [5]. 

Державна молодіжна політика поширюється на громадян України віком від 

14 до 35 років незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової 

та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і 

характеру занять і здійснюється через органи державної виконавчої влади, 

установи, соціальні інститути та об'єднання молодих громадян [6]. 

Мета дослідження - визначити роль і місце молодіжної політики кафедри 

фізичної реабілітації у особистісному  формуванні сучасної української молоді. 

Матеріал і методи. Нами проаналізовано форми і методи викладання на 

кафедрі фізичної реабілітації, спрямовані на соціальну адаптацію, підвищення 

освіченості і культурного рівня студентської молоді. 

Результати та їх обговорення. Основні проблеми студентської молоді ми 

класифікували на 3 групи: 

1.Матеріальні  (безробіття, відсутність гарантованого першого робочого 

місця, низький рівень життя, фінансова залежність від батьків, житлова 

проблема); 

 2.Соціальні  (втрата впевненості у завтрашньому дні, соціальної та життєвої 

перспективи, неможливість самореалізації); 
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 3.Культурні (загальна низька культура поведінки, ігнорування 

загальноприйнятих норм моралі та цінностей суспільства, індивідуалізм, егоїзм). 

Виходячи із основних проблем, процесу соціального розвитку студентської 

молоді загрожують такі типи ситуацій ризику, пов'язані з: 

1. Загрозою здоров'ю та життю молодих людей (за даними Українського 

інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка, 63% підлітків у віці 15 років 

мають досвід куріння, 91% - вживали алкоголь, а 14% - пробували легкі 

наркотики. За даними ВООЗ, Україна займає друге місце у світі за кількістю  

підлітків - курців) [7]. 

2. Нерівністю життєвого старту; 

3. Невпевненістю в можливостях самореалізації; 

4. Соціальної дезорієнтацією. 

 Основні проблеми студентської молоді, яка навчається на кафедрі фізичної 

реабілітації, і обумовлені ними типи ситуацій ризику, визначили завдання 

молодіжної політики кафедри: 

-Вивчення проблем студентської молоді; 

-Забезпечення необхідних умов і гарантій для отримання студентською 

молоддю освіти, професійної підготовки та перепідготовки; 

-Активна пропаганда і популяризація здорового способу життя студентської 

молоді; 

-Забезпеченнязайнятості студентської молоді; 

-Створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями 

українського народу та безпосередньої участі молодих людей у їх відродженні і 

розвитку; 

-Формування у студентської молоді почуття національної гордості, 

патріотизму, готовності захищати суверенітет України; 

-Охорона здоров'я студентської молоді; 

-Надання допомоги в реалізації та самореалізації творчих можливостей та 

ініціатив молодих людей. 

У навчальному закладі створені умови для взаємодії студентської молоді з 

обласними та міськими громадськими організаціями й рухами, що представляють 

інтереси молоді. 
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Проведене дослідження показало, що представники студентської молоді, які 

навчаються на кафедрі фізичної реабілітації, являють собою дуже неоднорідну 

групу, що розрізняється за віком, освітою, соціальним походженням, матеріально-

побутовим умовам, культурному рівню. Допомогти студентської молоді у 

вирішенні її проблем може адекватна сучасним вимогам молодіжна політика 

кафедри, покликана реалізувати програму дій держави і суспільства в молодіжній  

сфері, розробляючи механізми вирішення конкретних завдань. 

Висновки: 

 1.Розроблена  кафедрою фізичної реабілітації молодіжна політика сприяла 

не тільки ефективній спеціальній  освітній  підготовці студентської молоді, а й 

підвищенню її адаптивних здібностей, соціальному та особистісному розвитку. 

2. Демократична  взаємодія студентів і викладачів кафедри фізичної 

реабілітації в навчальній, науковій та виховній діяльності надає можливість 

самореалізації кожного студента. 

 3. Результати проведеного дослідження можуть бути корисні для 

подальших наукових розробок по роботі з молоддю. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ТА РЕАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ  ПРАВ 

ДИТИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

 Анализируются законодательные акты, защищающие права 

несовершеннолетних граждан Украины на достойную жизнь. Приведены 

примеры, иллюстрирующие реальные механизмы осуществления этих прав. 

 Analyzed laws that protect the rights of minors Ukrainian citizens to a decent life. 

Gives some examples of real mechanisms for these rights. 

  

 В сучасному українському суспільстві актуальною проблемою залишається 

правова безграмотність частини дорослого населення. Зокрема, непоодинокими є 

випадки, коли батьки або особи, що їх замінюють, не виконують своїх обов’язків 

щодо забезпечення права кожної дитини на рівень життя, необхідний для її 

повноцінного розвитку. Тоді захист інтересів дитини має здійснювати держава 

через систему створених нею соціальних та правових інститутів, керуючись 

нормами чинного законодавства. 

 Дитиною прийнято вважати особу віком до 18 років (повноліття), якщо 

згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої 

раніше (ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства»). 

 В основному державному законі – Конституції України (ст. 48) – 

декларовано, що кожний має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї 

сім’ї, включаючи достатнє харчування, одяг, житло. Закон України «Про охорону 

дитинства» (ст. 8) проголошує, що кожна дитина має право на рівень життя, 

достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного 

і соціального розвитку. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть 

відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини 

(ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 61 Кодексу про шлюб та 

сім’ю України). 
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 Однак реальне життя засвідчує, що розміри матеріальної допомоги з боку 

держави малозабезпеченим сім’ям, що мають дітей, часто недостатні і не дають 

змоги задовольнити потреби дитини (дітей) у повному обсязі. До того ж така 

допомога використовується окремими батьками не за основним призначенням 

(особливо в сім’ях, де батьки зловживають алкоголем). 

 Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти, готувати її до самостійного життя (ст. 150 Сімейного кодексу України). 

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

здійснюють державну політику в галузі освіти і в межах їх компетенції 

організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку, контролюють 

виконання вимог щодо навчання дітей у навчальних закладах; вирішують у 

встановленому порядку питання, пов'язані з опікою і піклуванням про 

неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, 

надання матеріальної та іншої допомоги (ст. 14 Закону України «Про освіту»). 

 Діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх волі, за винятком 

випадків, коли таке розлучення необхідне в інтересах дитини, однак така санкція 

здійснюється тільки як наслідок виконання рішення суду, що набрало законної 

сили. Під час будь-якого розгляду всім заінтересованим сторонам надається 

можливість брати участь у розгляді та викладати свою точку зору (ст. 14 Закону 

України «Про охорону дитинства»). 

 При неналежному виконанні батьками (одним з них) обов'язків по 

вихованню або при зловживанні батьківськими правами діти вправі звернутися за 

захистом своїх прав та інтересів до органів опіки і піклування, інших органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. 

Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до 

суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років (ст. 61 Кодексу про шлюб та сім’ю 

України, ст. 152 Сімейного кодексу України). 

Щодо батьків, що порушують право дитини на достойний рівень життя, 

можуть застосовуватися наступні санкції: тимчасове або постійне відібрання 

дитини, позбавлення батьківських прав, притягнення до кримінальної 

відповідальності. 
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Батьки або один з них можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо буде 

встановлено, що вони ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню 

дітей або зловживають своїми батьківськими правами, жорстоко поводяться з 

дітьми, шкідливо впливають на дітей своєю аморальною, антигромадською 

поведінкою, а також якщо батьки є хронічними алкоголіками або наркоманами. 

 Позбавлення батьківських прав провадиться тільки в судовому порядку. 

Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях 

батьків або одного з них ознаки злочину, він повідомляє про це прокурора або 

порушує кримінальну справу (ст. 70 Кодексу про шлюб та сім’ю України). 

Позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення 

їх цих прав не звільняє батьків від обов’язку утримувати дітей (ст. 12 Закону 

України «Про охорону дитинства»). 

 Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених 

законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена 

опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, карається обмеженням волі 

на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк (ст. 166 

Кримінального кодексу України). 

 На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, 

навчання і розвиток дитини (ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства»). 

Однак, практика показує, що правоохоронні і судові органи більш суворі заходи 

здійснюють у відношенні матері малолітньої або неповнолітньої дитини. На 

практиці застосування цього покарання часто потребує спеціальних знань у галузі 

психології, тому у відповідності з Кримінально-процесуальним кодексом України 

(ст. 75, 77) для з’ясування питання про настання тяжких наслідків для дитини, 

спричинених злісним невиконанням батьками своїх обов’язків, призначається 

судово-психологічна експертиза і до її проведення залучається фахівець із вікової 

психології. 

 Наведемо декілька прикладів з матеріалів судово-психологічних експертиз, 

проведених нами на основі порушення правоохоронними органами кримінальних 

справ за ст. 166 Кримінального кодексу України. 

 Г. Н., мати неповнолітньої Г. К. (на момент проведення експертизи – 6 

років), не дивлячись на систематичні попередження її комісією служби у справах 
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неповнолітніх районної державної адміністрації, зловживала спиртними напоями, 

вихованням дівчинки не займалася, не створювала їй належних житлово-

побутових умов. 

 Судово-психологічною експертизою встановлено, що рівень психічного 

розвитку дитини не відповідає її паспортному віку. Пізнавальні психічні процеси 

розвинуті на низькому рівні. Виявлено відставання у психічному, насамперед 

розумовому, розвитку. Інтелектуальна сфера дитини відповідає приблизно 

трирічному віку. Відставання у розумовому розвитку полягає в тому, що дівчинка 

не оволоділа зв’язним мовленням, не має достатнього словникового запасу, не 

володіє сумою знань, умінь і навичок, відповідно до свого віку. У дитини 

пропущений сенситивний (сприятливий) період для розвитку мовлення (2-3 роки). 

А оскільки оволодіння мовою в цей період впливає, насамперед, на розвиток 

мислення і в цілому на загальний рівень психічного розвитку, то в р розумовому 

розвитку дитини відбулися тяжкі, можливо незворотні, наслідки, які полягають у 

практично нерозвиненому мисленні. Відставання у психічному розвитку не є 

наслідком вродженої патології або соматичного захворювання, а викликано 

відсутністю належної уваги з боку її матері до розумового розвитку доньки. 

 Д. Г., мати неповнолітнього Д. А. (на момент проведення експертизи – 13 

років), не виконувала встановлені законом обов’язки по догляду і вихованню 

сина. Хлопець провчився у загальноосвітній школі неповний перший клас, після 

чого не відвідував школи. Мати нічого не зробила, щоб дитина навчалася. 

 Судово-психологічною експертизою встановлено, що у неповнолітнього 

наявне відставання у розумовому розвитку: його інтелектуальна сфера відповідає 

віку 7-8 років. Відмічається загальна низька продуктивність мислительних 

функцій, простежується астенічний синдром – швидка втомлюваність і зниження 

продуктивності мисленнєвої діяльності при інтелектуальному напруженні, що 

може бути наслідком відсутності звички до розумової праці. Перелічені вище 

форми відставання у психічному розвитку не є наслідком вродженої патології або 

соматичного захворювання, а викликані відсутністю належної уваги з боку його 

матері до розумового розвитку сина. 
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 Т. І. та Т. Н. протягом останніх десяти років зловживали спиртними 

напоями, вихованням своєї доньки Т. Т. (на момент проведення експертизи – 16 

років) не займалися, не забезпечували їй належних умов проживання та навчання. 

 Дівчинка звернулася до органів місцевої влади з проханням забрати її з сім’ї 

і помістити в інтернат. 

 Судово-психологічною експертизою встановлено, що у неповнолітньої 

внаслідок тяжких переживань виник розлад емоційної сфери, який виражається у 

формі психологічного стану внутрішнього конфлікту (свідомість заповнена 

протилежними амбівалентними почуттями), стресогенними факторами якого для 

неї є її батьки і становище в сім’ї. Одночасно виражено хронічне почуття 

деривації – відсутності можливості задовольнити життєво необхідні потреби. У 

зв’язку з відсутністю батьківського піклування дівчина відчуває болючі негативні 

емоції і почуття, у неї спостерігається емоційна неврівноваженість та ослаблення 

вольової регуляції. У дівчини складається комплекс сирітства: вона відчуває себе 

покинутою, непотрібною, неповноцінною. Розлад емоційної сфери пов’язаний з 

батьками і викликаний неблагополучним становищем в сім’ї. 

 Батьки цих дітей за рішенням суду були притягнуті до кримінальної 

відповідальності. 

 Як видно з вищезазначеного, захист прав дитини в Україні законодавчо 

визначений, також існують певні реальні механізми здійснення їх на практиці. 

Проте, залишається недостатнім рівень матеріально-фінансового забезпечення 

цих прав з боку держави. 
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КРИЗА РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ НА ЕТАПІ 

ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ У ВНЗ 

 

Рассматриваются характеристики специфических ситуаций неуспеха 
студентов младших курсов в процессе первичной профессионализации личности 
учитывая Я-концепцию, особенности рефлексии, самооценки, эмоциональной 
саморегуляции. Доказывается необходимость формирования конструктивный 
стратегий соваладания именно в процессе первичной профессионализации. 

The specific failure situations of junior students in the process of primary 
professionalization are analyzed in the article consideringself-concept of the person, 
features of reflection, self-appraisal and emotional self-regulation. The necessity 
toshape the structural coping strategies in the process of primary professionalization is 
being proved in the article. 

 

Проблема вибору і застосування опанувальної поведінки особистості 

студента у ситуації неуспіху має суперечливий характер і є актуальною для 

дослідників копінгу. Розвиток процесу опанування розглядається у взаємозв’язку 

особистісних та ситуаційних параметрів. Вивчення факторів, що визначають 

впливи як особистісних властивостей так і нових ситуацій, пов’язаних з 

входженням до соціальної категорії «студентство» не знайшло достатнього 

відображення у вітчизняній психології, та не буда предметом самостійного 

вивчення. Враховуючи актуальність та не розробленість зазначеної проблеми 

метою даної статтієпсихологічний аналіз та експериментальне вивчення 

особливостей дихотомії кризи розвитку та кризи ситуацій у студентів молодших 

курсів на етапі первинної професіоналізації з позицій ситуативно-особистісного 

підходу.  

Категорія «студентство» як певна соціальна страта, що знаходяться, згідно 

теорії криз, в умовах сумації кризи ситуації (умови життя, соціальне положення) 

на кризу розвитку (юнацький вік). За таких умовах значна вірогідність 

несприятливого виходу з кризових станів. Кризи студентського періоду 

специфічні і не можуть бути зведені ні до вікових криз, ні до криз ситуацій.  

Системотвірною складовою процесу самореалізації є рефлексія [1]. 
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Спираючись на уявлення К.О.Абульханової-Славської, Б.Б.Косова, 

С.Л.Рубінштейна і ін. щодо функції рефлексії в житті людини в цілому і на 

окремих її етапах зокрема, відзначимо, що студентський вік є найбільш 

сенситивним до розвитку здібностей щодо осмислення себе і своїх особливостей, 

їх зв’язку з оточуючим світом. В цьому плані організація процесу оптимізації 

розвитку здібності молодої людини до конструктивної рефлексії, рефлексії 

особистих і навчально-професійних проблем має розглядатися як ключова 

проблема. 

Трансформаційні процеси сучасного суспільства, зумовлюють радикальні 

зміни у внутрішньому світі сучасного студентства, визначають інші ніж у 

минулому цілі навчання у вузі сприяючи, тим самим, іншій ієрархії ціннісної 

структури молоді. В зв'язку з цим слушною вважаємо думку І.С.Кона про те, що  

загальні властивості юнацької психології не змінилися, але в конкретних 

соціальних умовах вони виявляються по-іншому [4]. Структура ціннісних 

орієнтації сучасної студентської молоді характеризується, крім властивих цій 

віковій групі цінностей (любов, дружба, сім'я) гедонізму, значним посиленням в 

ній ваги індивідуалістичних (особистий успіх, матеріальна забезпеченість, 

комфорт і т.д.) і прагматичних цінностей. [7]. 

Усталені уявлення про юнацький вік, як етап онтогенезу, що 

характеризується істотними, інколи різкими якісними змінами у свідомості, 

свідчить про те, що вік переходу від дитинства до дорослості рясніє ситуаціями 

неуспіху. Питання про зміст важких ситуацій у юнаків неодноразово порушувався 

в психології, соціології, педагогіці і медицині. Не зважаючи на наявні 

соціокультурні і історичні відмінності, в ряді досліджень [2, 7, 10] вказується на 

існування типових для цього вікового етапу проблем, що супроводжують основні 

етапи онтогенезу.  

Поглиблення, ускладнення суперечностей в мотиваційній сфері особистості, 

в системі уявлень про себе призводить до того, що все більша кількість ситуацій,  

сприймається  ними  як важкі.  Це обумовлено не тільки зовнішніми обставинами 

їх життя, що динамічно змінюються, але і зміною внутрішнього психічного життя 

в світі власних переживань, що вперше відкривається для юнаків. Разом з тим, 

змінюється відношення юнаків до таких ситуацій як активне прагнення зрозуміти 
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себе, свої можливості і особливості, випробувати свої сили. Це виявляється в 

підвищеному інтересі до труднощів і способів їх вирішення, а це, в свою чергу 

призводить до того, що  ситуації неуспіху стають об'єктом їх власного аналізу, 

виділяючись в окрему сферу психічної діяльності, яка не була притаманна для 

попереднього вікового етапу. Опанування різного роду суперечностей і 

мотиваційних конфліктів, яке раніше відбувалося стихійно, «стає спеціальною  

психічною діяльністю, яка дає початок особливому, а саме свідомому рівню 

регуляції» [8]. 

Дослідження мотиваційної сфери студентів (ієрархія мотивів учбової 

діяльності) в психології займає важливе   місце,   оскільки   навчання   і   

професійна   підготовка є   основним видом діяльності студентів до специфіки 

якої вони мають адаптуватися. Учбово-пізнавальна діяльність студента 

передбачає розгляд його як суб'єкта цієї діяльності [9]. 

Емпіричні дослідження, присвячені змістовному аналізу ситуацій неуспіху в 

житті юнаків, в роботах сучасних авторів направлені переважно на виявлення 

сфер виникнення таких ситуацій в їх повсякденному житті[4,5]. Звертає на себе 

увагу той факт, що недостатньо представлені  роботи, що описують змістовну 

типологію ситуацій неуспіху, на підставі виявлення їх якісної специфіки, 

пов'язаної з психологічними особливостями даного віку. 

Провідними формами реакцій у юності, на думку Н.Thomae, є досягнення, 

протидія, різні форми пристосування і підтримка соціальних контактів, а 

формування стратегій подолання труднощів відбувається залежно від типу і 

властивостей проблем з урахуванням власних можливостей. Згідно уявленням 

Н.Thomae, процес подолання труднощів залежить не лише від особистісних 

властивостей людини, але й від політико-економічної і історико-культурної 

ситуації [10]. 

Таким чином, результати аналітичних досліджень показали, що для 

юнацького віку притаманно  прагнення до емоційного вирішення життєвих 

труднощів, оскільки це відповідає змісту самих проблем. Зв'язок особистісних рис 

студентів і копінг-поведінки досліджувався у ситуації іспиту. Результати 

дослідження підтвердили, що вибір опанування корелює з оцінкою ситуації 

іспиту (її суб’єктивною значимістю, стресогенністю, контрольованістю з боку 
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суб'єкта) і особистісними змінними (самооцінкою, самоприйнятям і 

самоконтролем). 

Зокрема, досліджувані з високою самооцінкою, інтернальним локусом 

контролю, які сприймали іспит як важливе і серйозне випробування, були схильні 

вибирати інструментальні, проблемно-орієнтовані способи поведінки. Навпаки, 

студенти з низькою самооцінкою і високим рівнем тривожності (незалежно від 

суб'єктивної оцінки ситуації) віддавали перевагу пошуку соціальної підтримки. 

При вивченні процесу адаптації до повсякденних стресів у студентів було 

встановлено, що активна поведінкова боротьба з труднощами, концентрація на 

вирішенні сприяє зміцненню психологічного стану суб'єкта, а уникнення і 

емоційне регулювання, навпаки, призводять до появи або посилення невротичної 

симптоматики.Багато проблем, пов’язаних з навчанням у вузі, з якими стикаються 

студенти, вимагають використання проблемно-орієнтованих способів поведінки, 

які недостатньо сформовані. В цьому випадку велике значення набуває потреба у 

наданні студентам допомоги в оволодінні способами копінг-поведінки, які 

дозволять їм долати кризи навчання, сприятимуть подальшому особистісному і 

професійному розвитку.  

Сучасна ситуація вимагає від фахівця високих опанувальних здібностей, які 

в  нових соціально-економічних умовах отримують не меншої ваги ніж 

професійна компетентність. Це виявляється в тому, що в умовах становлення 

ринкової економіки  і зміни соціально-культурного оточення студентська молодь 

повинна проявляти якості зрілого члена суспільства. Проте в психологічному 

плані часто мають місце випадки психологічного інфантилізму - несамостійність 

в прийнятті рішень, розгубленість, безпорадність, претензійність, знижена 

критичність ставлення до себе, підвищена вимогливість  до турботи інших про 

себе,  до підвищеної уваги до їх внутрішнього світу, різноманітні компенсаторні 

реакції. 

Тому в період професіоназіації молодої людини нагальною постає потреба у 

найсприятливіших умовах для її розвитку відповідно до індивідуальних 

особливостей, забезпеченні оптимальних соціальних і інтелектуальних 

навантажень, які б не тільки не гальмували розвиток тих або інших психічних 

функцій, але і сприяли формуванню репертуару конструктивних копінг вмінь. 
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ПРОБУДЖЕННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ  ТА РЕЛІГІЙНИХ ПРОБЛЕМ 

СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ 

 

В последние годы в Украине вопрос бесплодия принимает угрожающий 
характер. Сегодня суррогатное материнство – альтернатива рождения родного 
ребенка. В статье автор коснулся морально-етических и религиозных аспектов 
суррогатного материнства в Украине. 

In Ukraine the question of infertility accepts menacing character in recent years. 
The surrogacy is alternative of the birth of the own child today. In article the author 
essence display moral and ethical and religious aspects of surrogacy in Ukraine. 

 

Конституція України прерогативою нашої держави визначає охорону 

дитинства, материнства і батьківства[1]. 

Люди одружуються, але сім’я стає повноцінною коли народжуються діти. 

На жаль, деякі родини позбавлені щастя мати дітей. Проблема безпліддя руйнує 

шлюби, всі сподівання людей народити власну дитину. Альтернативою цього є 

сурогатне материнство.  Тому сьогодні у зв’язку з демографічною ситуацією 

актуальність обраної теми не викликає сумніву. 

В Україні сурогатне материнство регулюється такими актами: Конституцією 

України від  28 червня 1996 року[1], Сімейним кодексом від 1 січня 2004 року[3], 

Цивільним кодексом від 1 січня 2004 року[4], Наказом «Про затвердження 

Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування 

безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними 

показаннями за бюджетні кошти» Міністерства охорони здоров’я України від 29 

листопада 2004 р.[5] та Наказом «Про затвердження Інструкції про порядок 
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застосування допоміжних репродуктивних технологій» Міністерства охорони 

здоров’я України 23 грудня 2008 р.[6], Законом України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року[2].  

Допоміжне материнство, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я 

України визначається як метод допоміжних репродуктивних технологій, який 

дозволений для лікування безплідності[5].  

Сімейним Кодексом України закріплено: статтями 49 та 50 - права на 

материнство та батьківство[3]; стаття 123 - порядок встановлення походження 

дитини, яка народилася у результаті сурогатного материнства. Цивільним 

Кодексом України регулюється сурогатне материнство статею 281, яка визначає, 

що повнолітні жінка та чоловік, які перебувають у шлюбі, мають право за 

медичними показаннями на проведення щодо них репродуктивних технологій 

обстежуються в медичних закладах[4]. 

Не вирішеним питанням залишається про горошову допомогу, яку надає 

держава після народження дитини. В Законі України «Про державну допомогу 

сім'ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року передбачено надання допомоги 

родинам, в яких народжуються діти або всиновлюються[7]. В законі прописано,  

дитячі гроші отримає мати, тобто жінка, що народжувала, але це в жодному 

випадку не стосується допоміжного материнства, адже батьками дитини навіть на 

ранніх стадіях її виношування є родина, яка уклала договір із сурогатною матір’ю 

(згідно ст.123 СКУ). Ця проблема потребує розумного вирішення Верховною 

Радою України. 

Конститутивною ознакою сурогатного материнства є укладення до моменту 

зачаття дитини договору про виношування дитини сурогатною матір'ю з метою 

подальшого встановлення батьківських правовідносин між особами, які уклали 

даний договір з сурогатною матір'ю[6]. Укладений двосторонній договір повинен 

слугувати гарантією прав як допоміжній матері, так і подружжя, чий генетичний 

матеріал імплантується. 

Зрозуміло, що нормативно-правові акти України, які регулюють СМ 

потребують детального перегляду та вдосконалення. Внести поправку до закону 

про допоміжне материнство чи прийняти новий не так важко як зруйнувати 
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стереотипи моралі. Тому автор вважає за потрібне торкнутися мольно-етичних та 

релігійних аспектів сурогатного материнства в Україні.  

Сурогатне материнство вважається засобом лікування безплідності, але 

поява в родинних відносинах «третьої» сторони забезпечує появу протиріч з боку 

моралі та релігії. Суспільство вагається відкрито говорити, що сурогатне 

материнство повинно розвиватися в нашій державі, оскільки воно поділилося на 

прихильників двох думок: противники та прихильники. Автор провів соціальне 

опитування серед таких категорій: молодь віком від 18-24 роки (1 категорія), 

представників церкви «Нове покоління» (2 категорія), а також служителів та 

прихожан Православної Християнської Церкви, серед яких люди похилого віку (3 

категорія). 

На перше запитання, чи знають опитуванні про сурогатне материнство, всі 

відповіли «Так», це означає, що значна частина українського населення знайома з 

поставленою проблемою. 

Друге запитання стосувалося особистого відношення кожного з опонентів до 

сурогатного материнства. Більша частина молоді та церква «Нове покоління» 

відносяться позитивно. Молоді предстаники населення пояснили таке своє 

ставлення тим, що багато жінок не можуть самостійно виносити дитину і тому 

звертаються за допомогою до такої послуги. Адже сурогатні матері дарують 

щастя материнства іншим жінкам. Представники церкви відповіли опираючись на 

Біблію: Бог сказав, щоб люди жили і розмножувалися на цій землі. Якщо Бог дав 

мудрість лікарям та професорам, щоб вони допомагали людям стати батьками, то 

чому відмовлятися. Не медики вдихають життя, а Бог. Православна Християнська 

Церква (далі ПХЦ) негативно відноситься до СМ, про що свідчить документ 

«Основы социальной концепции Русской Правосланой Церкви» виданого в серпні 

2000 року. Так  в главі «Проблемы биоэтики» цього  документа відзначено, що 

допоміжне материнство передбачає руйнацію глибоку емоційну та духовну 

близькість, яка встановлюється між матір’ю та немовлям уже під час вагітності, а 

також порушує цілісність шлюбу[8]. 

 В наступному запитанні автор намагався з’ясувати, чому б люди надали 

перевагу, сурогатному материнству чи всиновленню.  Відповіли: більшість 

молодих людей приваблює допоміжна мама, тому що дитина буде генетично 
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схожа на батьків, рідна, без сумнівної чи невідомої спадковості. Представники 

«Нової церкви» та інша молодь, вважають, що це справа кожної родини окремо, 

оскільки, що СМ, що всиновлення мають на увазі зробити рішучий, важливий та 

нелегкий крок, від якого буде залежати майбутнє цієї родини. ПХЦ та декілька 

молодих людей вважають, що якщо на долю родини  випало нелегке 

випробування залишитися без рідної дитини, то подружжя повинно свій біль та 

скорботу заповнити турботою, виховуванням дітей-сиріт або тих, які позбавленні 

батьківської опіки. 

Останнє запитання опитування безпосередньо стосувалося законодавства 

України, чи варто переглянути та вдосконалити правову базу в даному напрямі.  

Молодь запропонували внести корективи до законодавства України стосовно 

надання послуги сурогатної мами іноземним громадянам. 

Після проведення опитування серед населення автор дійшов висновку, 40% 

населення проти сурогатного материнства (Православна Християнська Церква та 

деяких молодих людей). Інші 60% - відносяться позитивно (інша молодь та 

представники церкви «Нове покоління»). 

Шляхом розгляду проблеми автор визначив,  що сурогатне материнство в 

Україні набирає актуальності, оскільки проблема безпліддя все частіше 

зустрічається в молодих родинах.  Ця проблема потребує правового та 

морального роз’яснення самою державою. По-перше, потрібно привести чинне 

законодавство у відповідності до вимог суспільства: до Закону України «Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми» внести зміни щодо підтримки сім’ї 

державою, якщо дитину народжує сурогатна мама, тобто чітко визначити, що не 

особа, яка народжує дитину, а сім’я яка буде виховувати отримуватиме 

матеріальну допомогу. По-друге, в Цивільний Кодекс України в розділ 

«Договори» внести статтю «Договір про сурогатне материнство», в якому 

визначити вік, права, обов’язки, відповідальність. По-третє, в Сімейний Кодекс 

України внести розділ «Про сурогатне материнство», де також закріпити 

суб’єктів, права, обов’язки, а також  визначити права дитини, забезпечити загалом 

анонімність проведення сурогатного материнства. Але для того аби українські 

бездітні родини сміливо лікувалися шляхом проведення сурогатного материнства, 

удосконалення законодавства буде замало. Насамперед, важливо щоб суспільство 
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розуміло, що це нормально, а для цього потрібно не тільки видавати публікації, 

готувати стенди, присвячувати статті, але й відкрито розмовляти медикам з 

жінками в жіночій консультації, в навчальних закладах інформувати молодь про 

проблему безпліддя та пропонувати сурогатне материнство як вихід із скрутного 

становища, адже вибір завжди є.  

На процедуру сурогатного материнства людство дивиться з різних сторін, 

ніби зазирає в багатогранник, але кожен з різних сторін, під різним кутом, тому 

різні думки та ставлення. Наприкінці просто хочеться відмітити, що кожна 

людина прагне і заслуговує на щастя: бачити світ в очах своїх дітей. 
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

КРЕАТИВНОСТИ  

 

Обосновывается мысль, что новые потребности общества, в 
креативности, в креативном продукте обусловлены цивилизационными 
изменениями. Рассмотреныаспектыгосударственного регулирования процессов 
формирования и развития креативности как необходимого качества личности в 
рамках образовательной политики Украины. 

Nikolenko K.V. On legislative regulation of creativity. 
Substantiates the idea that the new needs of society, the creativity, the creative 

product are due to civilizational change.The aspects of state regulation of the formation 
and development of creativity as an essential quality of a person in the educational 
policy of Ukraine. 

 

Современное украинское общество характеризуется своей жесткой 

организацией трудового процесса,внешней мотивацией труда, 

ориентированностью на массовое производство, отходом от национальных 

культурных ценностей и т.д. Но, указанные признаки не являются 

структурирующими все отношения в обществе.В Украине наблюдается рост 

интереса к креативности, креативному труду, возникает потребность в 

креативных работниках. Креативность – это некое звено, связующее личностные 

устремления, потребности общества и экономические интересы. Украинские 

реалии характеризуются потребностью в усилении производственных сил, 

интенсивности, новаторстве для преодоления существующей среды агрессивной 

по отношению к среде креативной. 

Украинская действительность проходит тот же путь, что и мировая в 

вопросах формирования личности вообще и специалиста в профессиональной 

деятельности. И одним из наиболее распространенных требований, в наши дни 

выступает необходимость в наличии креативности. Ее формируют у 

развивающейся личности на протяжении всего процесса образования, начиная с 

дошкольного периода (знакомя человека с новым как таковым, акцентируя 
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внимание на его ценности), в период обучения в школе (усваивая простые 

алгоритмы создания нового), в высших учебных заведениях (посредством участия 

в научной жизни ВУЗа личность не только знакомится с инновациями вообще, а 

через усвоение необходимости и важности данных умений, приобщается к 

креативному процессу как таковому). И на протяжении всей жизни, человек 

действует исходя из необходимости креативной деятельности. Однако данное 

умение свойственно далеко не всем людям, и, даже при наличии определенных 

умений, качеств личности, не всегда человек способен на создание креативного 

продукта. Украинские исследователи говорят о необходимости формирования 

креативной личности, с различных точек зрения – социология объясняет 

потребности общества, философия – говорит о перспективах развития, как 

человечества, так и отдельных личностей, отслеживая границы креативного и 

псевдо креативного (рассматривая онтологические, гносеологические, морально-

этические основания креативности), психология – дает конкретные рекомендации 

в виде упражнений, тренингов для формирования креативности. 

Формирование креативности в условиях украинского общества имеет 

стратегическое значение. «Креативный потенциал народа играет важную роль в 

поддержке украинской идентичности как важного фактора консолидации социума 

на основе национальных норм и ценностей культурного бытия»[1, c. 67]. 

Вопрос о тенденцияхстановленияи развития«креативного общества» 

является достаточно актуальным. Так, в рамках своего исследования Саенко Ю. 

разрабатывая концепцию выживания социума в Украине, выделяет национальный 

потенциал, определяя его как «когерентное единство духовной, социальной и 

моральной энергетики народа. Основными компонентами которого, выступают 

волевая, морально-этическая, интеллектуальная и материальная составляющая». С 

точки зрения исследователя, жизнеспособность социальной системы определяется 

ее способностью создавать (креативность), трансформировать, выбирать и 

адаптировать модели выживания [2, c. 30]. 

Так как креативная составляющая подготовлена необходимостью 

существования самого социума как такового, на государственном уровне такие 

аспекты должны быть соответствующим образом закреплены. Отметим, что в 

целом государство проводит активную политику в формировании креативной 
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среды. Существенную роль в этом процессе выполняют различные 

законодательные проекты, постановления, отдельные детали закреплены в 

специальных педагогических программах, национальных и региональных 

концепциях развития общества. Для развития креативности выбираются средства, 

выполняющие позитивно-действенную, этически-эстэтическую, информативную, 

прогрессивно-преобразовательную функции. 

Данные положения закреплены Конституцией Украины, Законом Украины 

«Об образовании», Всеукраинской программой «Дети Украины», 

государственной программой «Учитель», от 28 марта 2002 року №379, 

поручением Президента Украины от 23.03.2000 р. № 1-14/314 «Україна: поступ у 

ХХІ століття. Стратегіяекономічного та соціальногорозвитку на 2000-2004 роки», 

Програмой «Громадянськевиховання та самовихованняособистості» (2001 р.), 

Програмой «Українськасім’я», Национальной программой «Вихованнядітей та 

учнівськоїмолоді в Україні», региональными программами «Обдарованідіти» и 

«Науково-технічногорозвиткуДонецькоїобласті до 2020 року», 

концепціямипідготовкивиховательських, учительських та викладацькихкадрів. 

В Государственной национальной программе «Освіта» (Україна ХХІ 

століття) указывается: «Формирование творческой, трудолюбивой личности, 

воспитание цивилизованного хозяина и развитие индивидуальных способностей и 

талантов молодежи, обеспечение условий их самореализации – вот основное 

задание педагогики сегодня» [3].  

На основе выше указанной программы креативную личность, с точки 

зрения позиций общественно-исторического развития человеческой жизни, 

украинские законодатели понимают как связанную с двигательными силами и 

законами развития человеческого общества. Человек являясь одновременно и 

природным, и общественным существом с помощью креативных функций может 

изменять социальную реальность [4, c. 81].  

Сфера образования является ведущей в формировании определенных 

личностных способностей, ориентируя будущего специалиста не только на 

определенные профессиональные взгляды и устремления, но и закрепляя взгляды 

и убеждения личности, обуславливая и потребность общества в определенных 

качествах личности и решая эту проблему. Сфера образования в современной 
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Украине ориентирована на появление различных инноваций, как в учебном 

процессе, так и на закрепление их молодым поколением. Современное 

образование «строит мост между человеком и обществом»[5, с. 11].  

Новые потребности общества, в креативности, в креативном продукте 

обусловлены цивилизационными изменениями. И образование, в этой ситуации, 

должно играть существенную роль. Современная цивилизация вступила в новый 

тип прогресса – инновационный, заключающий в себе высокий динамизм, 

быструю смену знаний, информации, технологий. 

В. Кремень полагает, что изменяемость становится не исключением в 

жизни общества, а ежедневной его характеристикой. И поэтому возникает 

необходимость в формировании в украинских реалиях человека способного и 

психологически, и профессионально жить и действовать в постоянно изменяемой 

среде. Для реализации этих целей «необходимо креативно организовывать 

учебный процесс, учить учиться на протяжении всей жизни, учить использовать 

полученные знания в практической деятельности: профессиональной, 

общественно-гражданской, быту»[6, с. 9].  

Отметим, один из негативных факторов, обуславливающих формирование 

креативности и тесно связанный с системой образования в Украине. А именно, то, 

что украинские реалии характеризуются отсутствием единого координационного 

центра, относительно организационной структуры профориентации. Человек, 

стремясь развить свои креативные способности, выбирая определенную 

профессию, не всегда может получать объективную информацию о рынке труда. 

Что приводит к снижению уровня креативности в социуме, к отсутствию развития 

и применения, личностных креативных способностей и стремлений. Данный 

центр оптимизировал бы процесс профориентации, что позитивно отразилось на 

уровне креативности в украинском обществе[7, c. 103].  

Украинская законодательная база свидетельствует об активном отношении 

государства не только к проблемам образования и перспективного развития 

общества, но и существенное внимание уделяет развитию креативности как 

таковой. Образовательные мероприятия призваны сформировать у молодой 

личности способности к креативному труду, закрепить в сознании ценность 

креативных способностей, предоставить практические навыки по овладению 
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креативностью. 

В тоже время можно констатировать определенное отступление от 

практического выполнения данных положений. Некоторые потребности 

общества, в частности в креативности, не находят практического применения. 

«Современное общество ориентировано гедонистически, способно не только 

игнорировать человеческие потребности, но и постоянно их интенсифицировать 

иэкстатировать»[8, c. 54].  

Таким образом, креативность, в ее философском понимании, должна 

рассматриваться в украинском обществе не в значении одной из предикатных 

характеристик человеческой деятельности, но как сущность и истина этой 

деятельности. Так как законодательно, а следовательно, отражая определенные 

потребности общества, закреплено ведущее значение креативности в различных 

областях человеческой деятельности. Единственный достойный человека 

непосредственно общественного и общества очеловеченного способ их 

взаимобытия, другими словами – как наиболее развитая форма генезиса, как 

способ бытия практического гуманизма, как способ осуществления гуманизма 

вообще. Креативность, в чистом виде существующее, реализуемое 

диалектическое противоречие, которое не ограничивается действием каких-либо 

привнесенных субъективных факторов. В процессе креативности происходит 

обобществление человека в непосредственную универсальность бытия. 
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ВИЩА ОСВІТА ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ 

МАЙБУТНЬОГО СТУДЕНТА  

 

С позиции автора в статье рассматриваются  некоторые аспекты 
отношения современной молодежи  к  высшему  образованию и  к  своему  
будущему  после окончания  высшего учебного заведения. 

Certain value aspects of the attitude of modern youth to higher education and 
their future upon the completion of a higher educational establishment are examined 
from the author’s point of view in the article in question.  

 

Постановка проблеми. Інтерес до ціннісних основ окремої особистості 

завжди зростав у кризові, переломні моменти історії людства, необхідність 

осмислення яких закономірно вимагало звернення до проблеми етичних 

цінностей. Кардинальні зміни  які відбулися за останні десятиліття в українському 

суспільстві зажадали переоцінки багатьох фундаментальних цінностей. Соціальні 

зміни, що зумовили необхідність прийняття кожним членом суспільства 

відповідальності за свою долю, призвели до поступового утвердження в 

суспільній свідомості нової системи ціннісних орієнтацій.  Входячі  в суспільне  

життя молоді люди, вже не пов'язані з колишніми цінностями, і тому, не повною 

мірою сприйняли і цінності вільного демократичного суспільства. У зв'язку з цим 

особливого значення набуває процес ціннісного самовизначення у вищому 

навчальному закладі, формування системи ціннісних орієнтацій, що мають, 

головним чином, гуманістичну спрямованість, яка особливо необхідна для 

успішної її реалізації випускником вищого навчального закладу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз філософської, соціально-

психологічної літератури дає підставу розглядати ціннісні орієнтації як систему 

еталонів, ціннісних уявлень, прагнень, цілей, інтересів та інших психічних 

реальностей, що відображають спрямованість свідомості та діяльності. Цінності 

виступають однією з підстав ціннісних орієнтації особистості. Якщо людина 

зорієнтована  на добро в душі і поведінку, то тим самим він виключає зі своїх 

ціннісних орієнтації зло. Ціннісні орієнтації характеризують, з одного боку, 
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зв'язок людини з його життям у суспільстві, його потреби та інтереси, а з іншого 

боку, з життям людини в культурі, його стратегічні цілі, ідеали, сенс життя. Це 

означає, що вони характеризують індивідуальне духовно-культурне буття 

сутності людини.  

Виклад основного матеріалу дослідження.   

Поява поняття «ціннісна орієнтація» було пов’язане з розробкою теорії 

цінностей у 60-ті роки , а ще раніше, у 50-х роках, розробкою в  літературі теорії 

мотивації. С.А.Рубінштейн висловлював думку  про необхідність такого  поняття, 

яке означає стійке ставлення особистості до різного роду зовнішніх ситуацій, в 

основному однорідним. Так як мотиви  розуміються як стійкі тимчасові стану, що 

складають  собою реакцію людини саме на конкретну життєву ситуацію, то 

наділення мотиву якістю стійкості і здатністю до узагальнення дозволило 

говорити про нові моменти в змісті цього поняття [6, 208]. Ціннісні орієнтації 

розглядаються як «найважливіші елементи структури особистості» і які  

закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань і 

обмежують значиме, суттєве для даного індивіда від незначущого, несуттєвого [6, 

210]. Важливо підкреслити, що ціннісні орієнтації відносяться до числа таких 

загальнонаукових понять, гносеологічне значення яких особливо важливе для 

педагогіки. На думку соціологів, включення ціннісних орієнтації в структуру 

особистості дозволяє відкрити  найбільш загальні соціальні детермінанти 

мотивації поведінки, витоки якої варто шукати в соціально - економічній природі 

суспільства, його моралі, ідеології, культурі, в якій формувалася соціальна 

індивідуальність (В. А. Ядов). У праці  Б.Г. Ананьєва «Человек как предмет 

познания» ціннісні орієнтації характеризуються як спрямованість особистості на 

ті чи інші цінності: зв'язок зі світом людських цінностей і їх приналежність не 

просто до свідомості, а і до поведінки особистості, їх практично дієвий характер 

[1, 53]. Людина, наповнюючи сенсом навколишній світ, освоюючи, його, щоразу 

додає йому новий, ціннісно-смисловий вимір. У зв'язку з тим, що ціннісні 

орієнтації є компонентом не тільки свідомості, але і поведінки, вибірковість аж 

ніяк не обмежується раціональною перевагою або вибором тієї чи іншої цінності. 

Вона повинна стати надбанням духовного життя індивіда, перетворитися в  його 

особисті  переконання. Ціннісні орієнтації людини динамічні: вони  змінюються з 
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віком, у міру накопичення досвіду, отримання освіти і т.д. За словами С. А. 

Рубінштейна «история становления личности может быть понята как история 

актуализации одних ценностей и ниспровержения других» [6, 370].  

У недавньому минулому успіх виховання молоді оцінювався за єдиним 

критерієм, пов'язаному з оцінкою того, наскільки вдалося старшому поколінню 

передати дітям накопичений досвід, знання і цінності. Сьогодні цього  

недостатньо. Дійсно, молодому поколінню доведеться жити в новому 

інформаційно розвиненому просторі. Мабуть і завдання вищої школи  полягає в 

тому, щоб не тільки передати досвід, але й виховати у сучасній молоді  

самостійність, ініціативу, професіоналізм і соціальну відповідальність. Молоді 

люди сьогодні  є не лише об'єктом виховання, але і суб'єктом соціальної дії, що в 

свою чергу, вимагає принципово нового  підходу до проблеми її соціалізації.  

Одним  з таких важливих місць в структурі українського суспільства стає  вищий  

навчальний  заклад.  

Бажання стати студентом Вищого навчального закладу розпочинається 

значно раніше, ніж студентське життя. Психологи  та соціологи постійно 

фіксують розвинене прагнення  стати студентом у життєвих планах молоді, яка 

закінчує середню школу. Звичайно, життя  вносить  поправки в ці плани ( мається 

на увазі результати незалежного зовнішнього тестування). І все ж таки,  це 

свідчить про те, що домінуючою орієнтацією є орієнтація на розумову працю і 

пов'язане з цим прагнення отримати вищу освіту. Сьогодні для молоді отримати 

вищу освіту є великою не тільки соціальною, моральною а й психологічною 

цінністю.  

Для студентів роки навчання є не тільки  один з найважливіших періодів 

їхнього життя а і час отримання вищої освіти, придбання професійної 

кваліфікації, етап узгодження своїх бажань, можливостей, орієнтацій з умовами та 

вимогами з боку суспільства.   

Прагнучи якісно завершити навчання у ВУЗІ майбутній випускник 

усвідомлює, що тільки через професіоналізм він може досягти свого місця у 

суспільстві, про яке він мріяв, стати корисною для суспільства людиною. Тому 

для кожного вищого навчального закладу  важливим  питанням є питання  

якісного набору абітурієнтів здатних отримати знання вищої школи.  
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Вибір майбутньої професії для кожної молодої людини завжди 

індивідуальний, людина шукає себе у суспільстві, вона прагне самовизначитися.     

Професійне самовизначення  студентів    нашого університету базується  на 

системі життєвих принципів , які визначає для себе випускник і які впливають на 

його  діяльність і життєву ситуацію.  

Висновки. Таким чином, ціннісні орієнтації являють собою особливе і 

специфічне утворення.  Неможливо уявити собі орієнтацію особистості на ту чи 

іншу цінність як якесь ізольоване утворення  яке  не враховує її пріоритетність, 

суб'єктивну важливість щодо інших цінностей.  

 Людина, наповнюючи сенсом навколишній світ, освоюючи  його, щоразу 

додає йому новий, ціннісно-смисловий вимір, щоразу ніби заново породжує його і 

тим самим породжує себе, знаходячи себе в цьому людському світі.  
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РОЗВИТОК МЕЦЕНАТСТВА ТА БЛАГОДІЙНОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА 

КУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ 

 

В статье рассмотрена специфика и качественные признаки меценатства в 
Украине ХІХ - начале ХХ века, потому что именно в этот период происходит 
переход от абстрактной благотворительной и просветительской деятельности 
к персональной финансовой поддержке не только обездоленных слоев населения, 
но и ярких представителей украинского национального возрождения - 
художников, ученых, просветителей. 

In the article a specific and quality signs of patronage of art are considered in 
Ukraine of ХІХ - beginning of ХХ of century, because exactly in this period there is a 
transition from abstract eleemosynary and elucidative activity to the personal 
sponsorship of not only the deprived of one's share layers of population but also bright 
representatives of the Ukrainian national revival - artists, scientists, enlighteners. 

 

Нині виразно постає тенденція до поглибленого й детального розгляду 

низки мало досліджених раніше історичних явищ. Увагу дослідників привертає 

благодійність та меценатство як невід’ємні складові соціальної роботи у різні 

історичні періоди. Адже саме через призму історії благодійності проступає 

еволюція усієї соціальної сфери.  

Наукове дослідження благодійності та меценатства на прикладі 

переломного етапу вітчизняної історії (ХІХ – початок ХХ століття) має практичне 

значення для збереження українського народу як єдиної нації та національно-

культурного розвитку України як європейської держави. Усвідомлення цього 

актуальне з погляду сприймання досвіду вітчизняних меценатів минулого в плані 

пошуку фінансової бази для соціальних та культурних заходів, які проводилися на 

теренах України. Із відміною кріпацтва в Австро-Угорщині (1848) та Російській 

імперії (1861) відкрилися шляхи для модернового розвитку, вільного 

підприємництва, це був час найбільших за обсягом приватних пожертвувань. 

Встановлення в країні нового соціально-економічного режиму (1917) докорінно 

змінило уявлення людей про культурні цінності, суть й призначення 

благодійності та меценатства. 
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Проведений аналіз добродійності та меценатства дозволяє виявити не 

тільки функції і структуру цього соціального явища, й спрогнозувати варіанти 

його розвитку в сучасній Україні. Аналіз документів і матеріалів, критичний 

огляд існуючих досліджень, сучасна література, свідчать, що соціально-

економічні перетворення, викликані відміною кріпацтва в Російській та Австро-

Угорській імперіях, розвиток ринкових відносин, загальною лібералізацією життя 

призвели до активізації громадсько-культурної діяльності, легальною формою 

якої стало меценатство та благодійність.  

Значні пожертви дозволили заможним українцям увійти в коло імперських 

еліт того часу. За допомогою щедрих благодійних внесків демонструвалася 

лояльність до влади, приверталася увага необхідних чиновників, імператора. 

Водночас, широка громадська благодійність українських меценатів була першим 

кроком до становлення професійної системи соціальної допомоги населенню. 

Відмінністю між Галичиною та Наддніпрянською Україною стало те, що 

меценати на західноукраїнських землях віддавали перевагу створенню 

філантропічних фондів свого імені, покликаних сприяти матеріальній підтримці 

окремих закладів за національною ознакою, а Малоросійські благодійники діяли в 

руслі фінансування будівництва, запровадження іменних стипендій, головування 

в опікунських радах. Об’єднальним чинником поставала активна приватна 

ініціатива. 

Меценатство в Україні ХІХ – початку ХХ століття сформувалося 

відповідно до загальносвітової моделі соціальної підтримки, узагальнюючи якості 

соціальної психології та колективної поведінки. Розвиваючись на окремо взятій 

території, в межах тогочасної Російської та Австро-Угорської імперій, українське 

меценатство набуло своїх відмінних рис: переважання купецького меценатства, 

індивідуальної пожертви над колективною, міцні родинні традиції добродійності 

на підґрунті релігійних норм, перетворення окремих маєтків знаті на локальні 

центри, значна доля єврейського, вірменського та ін. меценатства. 

Враховуючи відсутність державності української нації того часу на 

українських меценатах лежав обов’язок підтримки самобутніх форм національної 

культури. Меценатство в Україні, як і українська культура, в цей період не може 

бути охарактеризоване окремо від загальноімперського стану. Тільки з перших 
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років ХХ століття розпочався якісно новий етап в розвитку саме українського 

меценатства. Але у визначені феномену меценатства не слід обмежуватися 

національно-територіальними межами, оскільки їх здобутки несуть інтегральні 

ознаки. 

Виходячи з досвіду соціально-культурного життя України ХІХ – початку 

ХХ століття можна сформулювати ряд практичних рекомендацій, зокрема, 

прискорити прийняття Закону України “Про меценатство” та удосконалювати 

механізм реалізації Закону України  “Про благодійництво та благодійні 

організації”; розробити перспективні плани увіковічення пам’яті відомих 

українських меценатів; запропонувати внести біографічні довідки про 

українських меценатів в підручники для загальноосвітніх шкіл; налагодити 

кооперацію громадської та приватної ініціативи, ефективне використання 

спонсорської допомоги та ін.  
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ 
 

В статье рассматриваются актуальные проблемы социальной защиты 
людей преклонных лет в Украине. Описываются направления реформирования 
системы социальных услуг для людей преклонных лет, предлагаются ориентиры 
для их социальной защиты. 

In the article the issues of the day of social defence of people are examined years 
old in Ukraine. Directions of reformation of the system of social services are described 
for people years old, reference-points are offered for their social defence. 

 

У зв’язку з постійними трансформаціями в українському суспільстві існує 

потреба розкриття сутності поняття соціального захисту людей похилого віку і 

здійснення аналізу теоретико-практичних положень щодо соціально-правового 

захисту осіб похилого віку. 

Соціальний захист – невід’ємна складова політики держави, відповідальної 

за добробут, розвиток і безпеку своїх громадян. Це той чинник, від ефективності 

якого залежить цивілізаційний розвиток будь-якого суспільства. У зв’язку з 

постійними трансформаціями в українському суспільстві існує потреба розкриття 

сутності соціального захисту. 

 Термін «соціальний захист» виник в середині ХХ століття та почав широко 

використовуватись в міжнародно-правових актах та зарубіжній юридичній 

практиці. Виникнення цього поняття та його активне застосування пояснюється 

кардинальними змінами у соціальній політиці багатьох країн світу після Другої 

світової війни та розуміння керівництва країн необхідності систематизувати 

різноманітні інститути соціальної сфери. 

 Поняття «соціальний захист» є одним з найбільш дискусійних питань 

права соціального забезпечення. Його дослідженням займалися за різних часів 

такі вчені, як: В.С.Андрєєв, В.А.Аралов, Н.Б.Болотіна, І.В.Гущін, 

М.Л.Захаров,Р.І.Іванова, К.Ю.Мельник, І.М.Сирота,О.Г.Чутчева тощо. 
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 Під соціальним захистом у загальному сенсі слід розуміти діяльність 

держави щодо встановлення та забезпечення соціально-економічних і соціально-

культурних прав громадян. Це і охорона здоров’я, і забезпечення житлом, і 

здобуття освіти, і охорона материнства та дитинства, і матеріальне забезпечення 

непрацездатних ті інших потребуючих підтримки громадян, і соціальне 

обслуговування тощо. Під соціальним захистом у вузькому сенсі слід розуміти 

сукупність нормативно закріплених гарантій, спрямованих на вирівнювання 

положень громадян з іншими членами суспільства у випадку настання соціальних 

ризиків. 

 У будь-якій країні завжди є найвразливіші соціальні групи, які потребують 

підвищеної уваги з боку суспільства та держави. Практика розвинених країн 

свідчить, що захист соціально вразливого населення повинен бути приорітетним 

напрямком соціальної політики держави [4, 44].   

Соціально вразливі верстви населення – це індивіди або соціальні групи, що 

мають більшу за інших ймовірність зазнати соціальних збитків від дії 

економічних, екологічних, техногенних та інших чинників сучасного життя. До 

соціально-вразливих категорій населення, що потребують першочергової 

допомоги з боку держави, відносяться: пенсіонери, інваліди, сім'ї з дітьми, діти-

сироти, молодь, безробітні, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, 

малозабезпечене населення та інші [3, 26].   

 На сьогодні в Україні створено систему законодавства щодо соціального 

населення літніх людей. Законодавчі акти спрямовані на підтримку громадян 

похилого віку, повернення їх до самостійного повноцінного життя. Велику увагу 

Уряд України приділяє посиленню соціального захисту осіб похилого віку з числа 

ветеранів війни та дітей війни, життєзабезпечення яких підтримується системою 

пільг та компенсацій. Ветеранам війни відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту» надаються пільги щодо 

користування житлово-комунальними послугами, оплати послуг зв’язку, 

санаторно-курортного лікування, ремонту житла, проїзду в міському та 

приміському транспорті, встановлені надбавки до пенсії. Вказана категорія 

громадян має право на отримання соціальних послуг [5, с. 15].   
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 Для забезпечення умов щодо самостійного, незалежного проживання осіб 

похилого віку в Україні прийнято Закон України «Про житловий фонд 

соціального призначення». На його виконання розроблено та прийнято постанову 

Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 76 «Про затвердження Порядку 

утворення спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян 

похилого віку та інвалідів і надання житлових приміщень у такому будинку та 

Типового положення про спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, 

громадян похилого віку та інвалідів». Зазначеним Урядовим актом місцевої 

адміністрації зобов’язані створювати будинки для проживання ветеранів та 

інвалідів з комплексом служб побутового та соціально-медичного обслуговування 

[3, с. 56-57].  

 Відповідно до Закону України « Про соціальні послуги» особам похилого 

віку держава гарантує право на отримання соціальних послуг. Соціальну 

допомогу громадянам похилого віку, які частково або повністю втратили 

здатність до самообслуговування, за їх бажанням може бути надано або у 

відповідній соціальній установі ( будинку-інтернаті, територіальному центрі 

соціального обслуговування, будинку для веретанів, пенсіонаті для громадян 

похилого віку геріатричному будинку), де вони перебувають тимчасовотабо 

постійно, або безпосередньо за місцем проживання вдома. 

 Діяльність стаціонарних установ, де проживають особи похилого віку, 

постійно вдосконалюється, впроваджуються сучасні технології соціального 

обслуговування та методи соціальної роботи, розпочато здійснення 

індивідуальної оцінки потреби в допомозі та соціальних послугах. 

 Одночасно зі зміцненням вже існуючих стаціонарних установ основною 

тенденцією розвитку системи соціального обслуговування осіб похилого віку є 

створення стаціонарних закладів нового типу. На сьогодні в Україні формується 

мережа будинків-інтернатів та стаціонарних відділень з невеликою чисельністю 

проживаючих. Створення таких соціальних закладів у громаді дає змогу 

наблизити стаціонарні соціальні послуги до звичайного місця проживання осіб 

похилого віку, не розривати родинні та соціальні зв’язки, що склалися протягом 

життя [2, 29].    
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 З метою посилення соціальної захищеності громадян, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і відповідно до законодавства мають право на 

соціальне обслуговування, Урядом прийнято рішення щодо впровадження нового 

виду соціальних послуг. Зокрема затверджено Порядок призначення і виплати 

компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги. Впровадження 

такого виду послуг дало змогу не обмежувати право людини похилого віку на 

отримання соціальних послуг тільки в стаціонарній установі або через 

територіальний центр. Людина яка має потребу у послугах, за її вибором, може 

отримувати їх від фізичної особи. Таким чином, соціальні послуги наближено 

безпосередньо до місця проживання літньої людини, яка потребує постійного 

стороннього догляду [1, 55].  

 Можна зробити висновок, що система соціального захисту населення 

людей похилого віку в Україні на теоретичному та законодавчому рівні 

закріплена досить ґрунтовно. Водночас в Україні визначені напрями 

реформування системи соціальних послуг, які передбачають створення широкої 

мережі служб та закладів, які надають якісні послуги, залучення до надання 

соціальних послуг недержавних організацій, наближення соціальних послуг, 

децентралізація процесів управління, фінансування, розташування послуг, 

реорганізація існуючих інституційних установ та створення альтернативних 

послуг та механізмів фінансування, розширення можливостей щодо вибору 

послуг та участі у цьому процесі, підвищення результативності надання 

соціальних послуг через впровадження технологій з покращення якості. Одним із 

важливих заходів у вирішенні цих завдань є наявність професійно підготовленого 

персоналу, оволодіння керівниками та спеціалістами усіх рівнів сучасними 

методами соціальної роботи, методами управління якістю послуг. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ В 

СОЦІАЛЬНІЙ  ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЇЇ АДАПТАЦІЇ ДО 

ГЛОБАЛІЗОВАНОГО ПРОСТОРУ 

 

Рассмотрена сущность социальных инноваций и особенности современных 
условий общественного воспроизводства, в которых они внедряются. 
Анализируется возможность внесения изменений в сфере образования, 
здравоохранения, пенсионной системе. 

The meaning of social innovations and peculiarities of social conditions in which 
they are implemented are observed. The possibility of implementing changes in 
education, health care and the pension system are analyzed. 

 

Постановка проблеми. Сучасні соціально-економічні системи 

функціонують в умовах глобалізації, інформаційної революції, інноваційної 

економіки, ризиків нестабільності. Глобалізація є процесом стрімкого 

розширення, ускладнення взаємозв‘язків і взаємозалежностей не тільки економік, 

а й людей. Глобальна інтеграція поступово охоплює практично всі сфери 

суспільних взаємовідносин: економіку, політику, ідеологію, культуру, умови 

існування людей, спосіб їхнього життя. Глобалізаційні процеси здійснюють 

суттєвий вплив й на соціальну політику, особливо країн із високим рівнем 

внутрішньої нестабільності та зовнішньої вразливості, до яких належить Україна. 

У таких умовах актуальним є пошук шляхів модернізації соціальної політики, 

зокрема розробки і впровадження  соціальних інновацій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема соціальних інновацій є 

відносно новою. Серед її дослідників можна назвати О.В.Сотулу, Л.І.Федулову, 

Л.В.Бойко-Бойчук, О.О.Набатову та ін. Вивчаються їх особливості, джерела, 

проводиться класифікація, формується система соціально-інноваційного 

державного управління тощо. Однак ці проблеми ще недостатньо досліджені, 

ув’язнені між собою, слабким є розкриття їхнього економічного аспекту. Також 

потребують вивчення наслідки впливу світової економічної динаміки на соціальні 

процеси в кожній окремій країні.  
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Мета дослідження . На основі розкриття сутності категорії «соціальні 

інновації» визначити їх місце в системі соціально-економічних відносин, 

соціальній політиці. Розглянути можливі шляхи їх застосування в процесі 

адаптації соціальної політики  країни до глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. Під впливом інформаційної революції 

відбуваються стрімкі зміни суспільного буття у всіх його аспектах. Зростання ролі 

людського фактору посилює акцент на соціальній складовій економічних 

процесів, зокрема інноваційної діяльності. Ці зміни прагнуть відобразити в 

термінології, що описує соціально-економічні явища. Останнім часом категорія 

«соціальні інновації» набуває все ширшого застосування. 

Враховуючи відносну її новизну і широту охоплення дійсності, при розгляді 

її сутності дослідники спираються, як правило, на розробки вчених розвинутих 

країн [1]. Єдиного погляду на зміст цієї категорії поки-що не прийнято. Її сутність 

трактується довільно і розпливчасто з наголошенням на певному аспекті. Як 

правило, соціальні інновації розглядають як: нові ідеї, концепції, стратегії, форми 

організації; процес здійснення змін (переходу системи з одного стану до іншого); 

зміни в поведінці та взаємодії людей під впливом нововведень [2, с.60; 3, с. 92-

93]. На мікрорівні соціальні інновації є значущими для організації раціонального 

використання ресурсів і максимізації віддачі від них. На макрорівні - це зміни в 

соціальній сфері. Вчені підкреслюють, що соціальні нововведення здійснювати 

особливо складно внаслідок традиційності норм та звичаїв суспільства. Труднощі 

виникають також при визначенні їх конкретних параметрів та стану реалізації [4, 

с.61]. Соціологи наголошують на соціальних інноваціях як на феномені 

громадського життя. Економісти прагнуть розглядати їх в якості нових або 

удосконалених методів, способів, знань і технологій в сфері соціальних послуг, 

застосованих для гуманізації економічного розвитку [4, с.63]. У цьому ракурсі 

постає питання про зміст і спрямованість соціальних інновацій, що 

запроваджуються, вплив на якість життя різних верств населення в умовах 

глобальних економічних, технологічних і гуманітарних змін, які означають, на 

думку Е.Тоффлера та Х.Тоффлера, всеосяжну зміну цивілізації [5, с. 5].  

При розробці соціальних інновацій (особливо на макрорівні) потрібно зважати 

на зміну умов суспільного відтворення. На сучасному етапі глобалізації 
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відбувається транснаціоналізація світової економіки у формі злиття ринків 

окремих продуктів, вироблених ТНК, та посиленні залежності національних 

економік від їхньої діяльності. Відбувся перехід від домінування світової торгівлі 

та фінансових потоків, що її опосередковують, до стадії транснаціоналізації 

виробничих відносин (наднаціонального виробництва), які обслуговують 

інтернаціональний відтворювальний процес. Наступний етап еволюції 

глобалізації – етап їх супратериторіальності (транскордонних відносин) [6, с. 45-

46].  Це означає фактичну втрату для національних економік можливості й 

здатності розпоряджатися територією і проводити самостійну економічну 

політику (у т.ч. структурну), а також й соціальну. 

Утворення планетарного світового ринку капіталів, товарів, робочої сили 

підвищує ефективність економіки, проте загострює економічні та соціальні 

проблеми. Прагнення національного капіталу зменшити економічні витрати на 

виробництво продукції і забезпечити переваги у жорсткій конкуренції спонукає їх 

до скорочення витрат на оплату найманої праці, соціальний захист. Соціальний 

демпінг досить часто знаходить підтримку уряду. Він є складовою державної 

соціальної політики, особливо у країнах із слаборозвинутою економікою. 

Соціальні права населення порушуються. У таких умовах посилюються міграційні 

процеси між країнами, становлячи загрозу соціальному добробуту розвинутих 

країн. Негативні соціальні процеси можуть відбуватися і в країнах ‘‘золотого 

мільярду‘‘. Для зниження вартості продукції, інфляції і підвищення процесів 

накопичення капіталу робляться спроби демонтажу соціальної держави, 

скорочення державних бюджетів, соціальних видатків. Це може призвести до 

посилення соціальної нестабільності  

Для попередження такого розвитку і з метою формування нової якості 

робочої сили посилюється роль наддержавних структур (МОП, ООН, ОЕСР) у 

координації національних соціальних систем. Наддержавність соціальної 

політики приймає такі форми: наддержавне регулювання; наддержавний 

перерозподіл; наддержавне забезпечення [7, с.16-19]. Змінюється роль самого 

інституту держави, що виконує певні функції по організації життєдіяльності 

суспільства та суб’єкта соціальних інновацій. В умовах, коли її економічний, 

правовий, культурний, політичний, військовий, соціальний простір повністю 
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ввійде до спеціалізованого глобального простору, самостійність держави стає 

обмеженою, а то й просто відсутньою [8, c. 136]. Як наслідок, структурні 

зрушення в економіці (як  в соціальній так й в інших сферах) повністю 

відбуваються в інтересах таких «країн-систем» (у першу чергу розвинутих).  

У таких умовах перед Україною, як й перед іншими країнами, постає 

дилема: з одного боку, необхідність глибоких перетворень соціальної сфери на 

принципах, що відповідають постіндустріальним викликам, з іншого, соціальні 

інновації означатимуть кардинальні зміни для суспільства. Враховуючи 

значимість людського капіталу для сучасного економічного розвитку, це 

стосуватиметься, перш за все, таких галузей соціальної сфери як освіта, охорона 

здоров’я, пенсійне забезпечення. 

При обговоренні шляхів запровадження соціальних інновацій 

висловлюється думка, що збільшення їх фінансування без структурних реформ 

матиме від’ємні результати. Виклики постіндустріальної епохи і демографічні 

проблеми призвели до кризи традиційної держави «загального добробуту». 

Соціальні потреби людей безперервно зростають, а можливості держави їх 

фінансувати на основі підвищення податків досягли своєї межі [9, c.115,116, 118].  

Вчені акцентують увагу на тому, що ефективних систем розвитку людського 

капіталу, які б відповідали інформаційному суспільству, взагалі не існує. Тому 

пошук нової найбільш оптимальної моделі соціальної політики повинен 

проводитися в напрямі оптимізації і взаємоузгодження соціальних, фіскальних, 

інвестиційних, структурних, демографічних і політичних проблем на основі 

інституціональних реформ. Основними рисами  такої моделі має бути динамізм 

змін та індивідуалізація рішень. Особливості її функціонування полягають у 

безперервному та все більш індивідуальному характері послуги, диверсифікації 

форм підтримки старших вікових груп; все більш глобальному характері освітніх, 

медичніх послуг; безперервності освіти, її індивідуалізація та інтернаціоналізація; 

інтеграція науки та освіти; поступове посилення страхових засад організації 

медицини і введення універсальної електронної медичної картки; зростання 

частки приватних витрат (корпорацій та фізичних осіб) на розвиток людського 

капіталу; підвищення ролі нових технологій, які радикально змінюють характер 

соціальних послуг та організаційних інновацій   [9, с.117-126]. Очікується, що 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

90 
 
 

пенсійна система, від стану якої залежить соціальна, економічна, політична 

стабільність суспільства, буде розвиватися в напрямі індивідуалізації на основі 

диверсифікації поточних доходів у майбутню пенсію. Значення солідарної 

системи, яка сформувалася в індустріальну епоху, буде зменшуватися. 

В умовах світового простору, що глобалізується, доступності транспортних 

та інформаційних послуг, вибухового розвитку комунікацій загострюватиметься 

конкуренція (у т.ч. інституціональна) на ринку людського капіталу. Особа, 

використовуючи свої заощадження, може отримати соціальні послуги в інших 

країнах, що призводе до переміщення коштів із галузей соціальної сфери 

національної економіки на користь розвитку останніх.  

Висновки. Входження України у світовий простір потребує продуманої 

соціально-економічної стратегії із визначенням тенденцій його розвитку, ризиків 

для національної системи. Виникає конфлікт між соціальними потребами і 

економічними можливостями держави, який має бути враховано при  розробці і 

запровадженні соціальних інновацій.   
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ГЛОБАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАНДАРТ ТА НАЦІОНАЛЬНА 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА 

Дается авторское определение глобального социального стандарта. 
Обосновывается тезис о том, что глобальный социальный стандарт является 
функциональным ориентиром при реализации национальной социальной 
политики.  

Аuthor developes definition of global social standard. Thesis on global social 
standard as a functional guide for realization of national social policy is substantiated.  
 

У ХХІ ст. соціальний компонент людського розвитку  стає ключовим в 
глобальному масштабі. На сьогодні майже в усіх країнах сформувалися не лише  
національні соціальні стандарти, які є законодавчо зафіксованими та стабільно 
або нестабільно функціонуючими, але й глобальний соціальний стандарт. 
Сформована ідеальна модель людського соціального добробуту через високий 
рівень інформатизації та соціальної взаємозалежності світу пройшла етап 
визрівання та перетворилася на функціонуючий інститут не лише для мешканців 
розвинених країн, а й для мешканців найбідніших регіонів світу. Система 
глобального моніторингу та рейтингування країн за різними критеріями активно 
сприяє інституціоналізації цього стандарту. Так, наприклад, країни, які раніше 
навіть не вимірювали певні соціальні показники, після включення їх до рейтингу з 
позначкою про відсутність інформації, починають  приділяти увагу тим аспектам 
соціально-економічного розвитку, про які раніше в національному масштабі не 
могло б бути й мови. Поширення соціальної освіти, уніфікація стандартів 
соціальної роботи, розширення практик соціологічних опитувань, соціальна 
активність великих компаній значною мірою також впливають на формування 
глобального соціального стандарту.  

Соціальний стандарт існує скоріше за все у свідомості людей і уявляється як 
певна абстракція, тому автор пропонує розглядати його як певну економічну 
категорію і визначити його як сформовану науково-теоретичну та практично 
функціонуючу систему закономірностей, принципів, критеріїв розвитку людства, 
які є орієнтиром та мірою соціальної справедливості в процесі розробки та 
реалізації національної соціальної політики. Розкриттю сутності глобального 
соціального стандарту автор присвятить наступні наукові роботи. 
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ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ВИБОРУ ПЕВНОГО 

ТИПУ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ  

 

В статье раскрываются брачно-семейные взаимоотношения как явление 
историческое,  социальнопсихологическое, которое изменяется в то же время с 
развитием общества в целом. Анализируется современный этап развития 
брачно-семейных отношений. 

In the article marriage-domestic mutual relations open up as the phenomenon is 
historical,  socialpsychological that changes at the same time with development of 
society on the whole. The modern stage of development of marriage-domestic relations 
is analysed. 

 
Сучасне українське суспільство переживає ряд трансформаційних процесів, 

які відбуваються на соціальному, політичному, культурному та економічному 

рівнях. Звичайно, ці зміни також стосуються одного з найважливіших соціальних 

інститутів – інституту сім’ї [1]. 

Шлюбно-сімейні стосунки завжди привертали до себе увагу багатьох 

дослідників та займали одне з провідних місць у вивченні різних наук. 

Міжособистісні взаємини, серед яких шлюбно-сімейні стосунки посідають 

центральне місце, складають психологічний простір життєвого світу особистості, 

визначаючи якість життя людини, обумовлюючи її суб’єктивне відчуття 

задоволеності собою та іншими. Саме шлюбно-сімейні взаємини забезпечують 

задоволення багатьох особистісних потреб, фрустрація яких призводить до 

викривлення у розвитку особистості та внутрішніх конфліктів, що роздирають 

людину зсередини. 

Особливості Третього тисячоліття з новим прискоренням науково-

технічного прогресу, комп’ютеризацією та глобалізацією всіх форм 
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життєдіяльності у світі деформують звичні стереотипи міжлюдських взаємин і 

призвичаюють до нових форм спілкування та життєпобудови у різних сферах 

життєдіяльності людей, в тому числі і шлюбних стосунках [3, с.3].  

У суспільстві, зокрема українському, стало фактом поширення і визнання 

серед молоді  цивільного шлюбу як такого, що задовольняє шлюбних партнерів 

своєю ніби-то полегшеною формою взаємозобов’язань [6, с.113].  

Шлюб – 1) юридичне оформлення добровільного, вільного і рівноправного 

союзу жінки і чоловіка, заснованого на взаємній згоді, почуттях взаємної любові, 

дружби і поваги, укладеного в державних органах запису актів громадянського 

стану з метою створення сім'ї, виховання дітей, який породжує взаємні права і 

обов'язки подружжя [8, с.478]; 2) історично обумовлена, санкціонована і 

регульована суспільством форма взаємин, між чоловіком і жінкою, що 

встановлює їх взаємні права і обов'язки [2] і дозволяє задовольнити потреби в 

емоційній прихильності, індивідуальній статевій любові, потреби в продовженні 

роду, організації побуту і дозвілля, моральної та емоційної підтримки [7, с.12]; 3) 

складний соціальний інститут, який є сукупним результатом взаємодії факторів 

соціального, природного, індивідуального та суспільного, одиничного та 

загального характеру [5].  

Ректор Свято-Тихонівського богословського інституту Володимир Воробйов 

у праці «Православне вчення про шлюб» дає наступне трактування поняття 

шлюбу: «Шлюб розуміється в християнстві як онтологічне поєднання двох людей 

у єдине ціле, що звершується Самим Богом, і є даром краси і повноти життя, 

істотно необхідним для вдосконалювання, для здійснення свого призначення, для 

преображення і оселення в Царстві Божому» [9]. 

Цивільний шлюб – 1) спільне, не зареєстроване в державних органах запису 

актів громадянського стану, проживання двох осіб, як взаємна модель 

тимчасового союзу; 2) шлюб, що орієнтується на особистісні потреби кожного 

партнера, навіть якщо вони вступають у суперечність з загальновизнаними 

суспільними нормами [3]; 3) експериментальний етап, що передує одруженню. 

Шлюбно-сімейні настановлення формуються з раннього дитинства, в 

процесі соціалізації і входять в структуру життєвих настановлень особистості, що 

є одним із чинників вибору відповідного способу життя [4]. 
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Значущість шлюбно-сімейних стосунків у життєвому світі особистості 

обумовлює всебічне включення особистості в подружні взаємини, надає 

подружнім стосункам виключну глибину і інтимність, створює передумови для 

високої вибірковості при здійсненні вибору партнера та форми стосунків з ним, 

що є відповідальною справою в житті кожної молодої людини. 

Шлюбно-сімейні взаємини – явище історичне, яке змінюється співмірно з 

розвитком суспільства в цілому. Сучасний етап розвитку шлюбно-сімейних 

стосунків, для якого характерним є послаблення матримоніальних стереотипів, 

розширення свободи статевого життя та індивідуалізація взаємин, дозволяє 

прогнозувати напрямок подальшого розвитку шлюбно-сімейних стосунків, 

наступною формою яких буде шлюб, основним завданням якого є особистісний 

розвиток кожного члена сім’ї [3]. 

Дослідженню шлюбно-сімейних взаємин присвячено чимало праць 

зарубіжних і вітчизняних фахівців. Зокрема таких як, У. Гуд, І. Най, Л. Руссель, 

Ф. Мішель, А.І. Антонов, В.В. Солодовніков, А.Г. Харчев, М.І. Алексеєва, 

Ю.Є. Альошина, В.О. Васютинський, К. Вітек, В.М. Дружинін, Г.М. Дубчак, Г. 

Крайг, В. Кравець, О. Лоуен, Г. Старшенбаум, О.М. Шарган та ін.  В Україні дану 

проблематику досліджували Н.В. Лавриненко, С.М. Оксамитна, В.М. Піча, О.Д. 

Цимбалюк, Г.О. Ковтун. Вчені довели, що розташування сім’ї на перехресті 

особистісного та суспільного шарів життєдіяльності людини, обумовлює  

взаємозалежність функцій щодо особистості з функціями щодо соціуму, що їх 

виконує шлюб та сім’я [6].  

Для кожного типу особистості в залежності від її психологічних 

властивостей вибір однієї з форм шлюбно-сімейних стосунків є більш бажаним. 

Психологічними чинниками вибору цивільного шлюбу, що дозволяють йому бути 

оптимальним, є такі індивідуально-психологічні особливості особистості як 

розвинута рефлексія, інтернальний локус контроль та достатньо висока 

спрямованість на самоактуалізацію [3]. 

Аналізуючи властивості психологічного простору особистості, виділені    

Т.М. Титаренко у її концепції життєвого світу особистості, можна виокремити 

різні типи особистості, що обирають цивільний шлюб. До першого типу  

відноситься особистість, психологічний простір якої характеризується 
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автономністю, відкритістю та відповідальністю, яка є психологічно зрілою, 

спрямована на самоактуалізацію, повністю бере на себе відповідальність за власне 

життя, живе “тут і тепер”, кожним вибором дійсно творить своє життя. Цивільний 

шлюб у даному випадку являє собою поле особистісного розвитку, 

самоздійснення, що дозволяє особистості творчо будувати взаємини з партнером, 

орієнтуючись при цьому на особистісні потреби, а не на матримоніальні 

стереотипи, що існують у суспільстві. 

Для психологічного простору другого типу властиві залежність, закритість 

та безвідповідальність. Особистість є застереотипізованою, ригідною, не приймає 

ані зовнішні, ані внутрішні зміни, боїться ризикувати, довіряти, невпевнена у собі, 

живе або в минулих невдачах, або в майбутніх труднощах, що ще більше 

поглиблює невпевненість у собі та підсилює тривожність. Цивільний шлюб у 

цьому випадку обирається як форма психологічного захисту, що надає 

особистості можливість уникнути психологічного болю, що пов’язується нею з  

шлюбно-сімейними стосунками.  

Третій тип особистості володіє такими характеристиками психологічного 

простору як автономність, відкритість та безвідповідальність. Такі особистості 

розуміють себе, але свідомо не прагнуть вступати у відповідальні стосунки,  під 

назвою офіційний шлюб. Для них цивільний шлюб є шляхом уникнення 

зобов’язань та повинностей, що традиційно пов’язуються з офіційним шлюбом, 

можливістю легковажного ставлення до власного життя [3]. 

Сьогодні широке розповсюдження незареєстрованих шлюбів визнано одним 

з ознак процесу трансформації сім'ї, фундаментальними чинниками якого є: 

акселерація, індивідуалізація, емансипація і свобода індивіда. 

Люди керуються різними чинниками, вибираючи відповідний тип сімейно-

шлюбних взаємин, намагаються вибирати саме той, який найповніше буде 

задовольняти потреби особистості. Зокрема, потребу поєднати своє особисте 

життя з життям особи протилежної статі через інтимно-особистісне ставлення до 

неї.  

Справжній життєвий успіх ґрунтується на поєднанні особистого і 

суспільного інтересів у життєдіяльності людини. Він приходить до того, хто 

прагне максимально проявити себе — і на ниві праці, суспільній діяльності і на 
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ниві сім'ї, особистого життя. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН 

 

В данной статье рассматриваем состояние и развитие современной 
системы пенсионного обеспечения граждан Украины. Проведен анализ основных 
этапов пенсионной реформы. 

In this artikle, considering the status and development of a system of pension 
provision of citizens of Ukraine. The analysis of the main stages of the pension reform. 

 

В умовах економічних та соціальних перетворень в Україні, які 

характеризуються мінливістю та невизначеністю чинників зовнішнього 

середовища, посилюється роль та значення ефективного функціонування 

Пенсійного фонду України – важливої складової державної соціальної політики. 

Зміни, які зараз відбуваються в пенсійній системі Україні, обумовлюють 

необхідність переходу на якісно новий рівень функціонування усієї системи  

Пенсійного фонду України. 

Аналіз періодичних видань та інформації в мережі Інтернет, виявив 

зростання інтересу населення до сучасного стану діючої пенсійної системи, 

особливо в контексті її реформування. 

В Україні історично сформувалася однорівнева модель пенсійного 

забезпечення на засадах солідарності поколінь. В умовах ринкової економіки така 

пенсійна система виявилась вкрай неефективною та нездатною забезпечити 

адекватне заміщення пенсією заробітку, втраченого у в’язку із настанням 

пенсійного віку та запобігання бідності серед людей похилого віку. 

Проте солідарна система ще багато років залишатиметься важливим 

елементом пенсійної системи України, оскільки це єдина система для 

забезпечення мінімальних але гарантованих пенсій і захисту літніх людей. В 

Україні поки що не створено умов для безпечного заощадження громадян. 

Макроекономічна нестабільність, наявне безробіття, відсутність надійних 
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ощадних рахунків змушують громадян покладатись на солідарну систему 

пенсійного забезпечення. 

Забезпечення соціальної справедливості, економічної та фінансової 

стабільності вимагає запровадження багаторівневої пенсійної системи. Отже, 

трирівневу модель пенсійної системи, яку Світовий банк розробив понад 10 років 

тому в рекомендації «Попередження кризи старіння населення» було взято за 

основу в багатьох країнах, у тому числі в Україні. Ця модель пенсійного 

забезпечення охоплює такі рівні 

I рівень – державне пенсійне забезпечення (страхування) – солідарна 

пенсійна система визначених виплат, фінансована за рахунок загальних або 

цільових (соціальних) внесків; 

II рівень – обов’язкова накопичувальна система визначеними виплатами або 

визначеними внесками; 

III рівень – індивідуальні добровільні додаткові пенсійні заощадження. 

Вважаємо доцільним докладніше доповісти про перший рівень, оскільки на 

сьогодні солідарна система – основа пенсійного забезпечення. 

Отже, перший рівень являє собою солідарну систему пенсійних виплат, 

внески до якої сплачуються в обов’язковому порядку всіма працюючими 

громадянами країни та роботодавцями. За рахунок цих коштів і виплачуються 

пенсії. 

За солідарної системи держава збирає внески і робить визначені виплати. 

Якщо внески, які нараховуються на фонд заробітної плати, є недостатніми, то 

уряд залучає кошти Державного бюджету для покриття нестачі. Таким чином, 

уряд несе повну відповідальність за всі ризики солідарної системи. 

Відповідно до ст 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі 

призначаються такі види пенсійних виплат: 

1. пенсія за віком; 

2. пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому 

числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідністю з дитинства); 

3. пенсія у зв’язку із втратою годувальника. 
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У солідарній системі надаються соціальні послуги за рахунок коштів 

Пенсійного фонду. До таких послуг належить допомога на поховання. 

З 01.10.2011 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» потерпів змін. Основні риси кожного з видів пенсійних виплат 

наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Стисла характеристика пенсійних  виплат в солідарній системі 

Вид пенсії За віком По інвалідності У разі втрати 
годувальника 

Умови 
призначення 

Чоловіки - після 
досягнення 60 років за 
наявності страхового 
стажу 35 років; 
Жінки –  60*  років та 
наявності страхового 
стажу 30 років. 

* - до 1 січня 2015 
року право дострокового 
виходу на пенсію за 
віком мають жінки, яким 
виповнилося 55 років, за 
наявності страхового 
стажу не менше 30 років 
та за умови звільнення з 
роботи. У цьому випадку 
розмір їх пенсії, 
обчислений відповідно 
до статті 27 та з 
урахуванням статті 28 
цього Закону, 
зменшується на 0,5 
відсотка за кожний 
повний чи неповний 
місяць дострокового 
виходу на пенсію. 

Призначається у разі 
настання 
інвалідності, що 
спричинила повну 
або часткову втрату 
працездатності та за 
наявності страхового 
стажу: в залежності 
від віку та групи 
інвалідності (ст. 32) 

Призначається 
непрацездатним 
членам сім’ї 
(чоловік/дружина, 
батько/мати, якщо 
вони були інвалідами 
чи досягли 
пенсійного віку,діти) 
за наявності в 
годувальника на день 
смерті 15 років 
страхового стажу. 

Розмір пенсії 

Визначається за 
формулою 
Пенсія=Коефіцієнт 
заробітної 
плати(Кз)*Коефіцієнт 
стажу(Кс). 

 

Залежно від групи 
інвалідності : I 
група-100 % пенсії 
за віком 
II група-90% пенсії 
за віком; 
III група-50 % пенсії 
за віком. 

На одного 
непрацездатного 
члена сім’ї 50% 
пенсії за віком 
померлого 
годувальника; на 
двої та більше членів 
сім’ї 100%, що 
розподіляються між 
ними рівними 
частками 
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Додаткова 
інформація 

Для обчислення пенсії 
враховується заробітна 
плата (дохід) за весь 
період страхового стажу, 
починаючи з 1 линя 2000 
та, за бажанням 
заявника, за будь-які 60 
календарних місяців 
підряд страхового стажу 
до 1 липня 2000. 

Пенсія по 
інвалідності 
призначається на 
строк встановлення 
інвалідності 

Діти, які навчаються 
за денною формою 
навчання у ВНЗ I-IV 
рівнів акредитації та 
проф-тех навчальних 
закладах до 
закінчення ними 
навчання, але не 
довше ніж до 
досягнення ними 23 
років, та діти-сироти 
до 23 років, 
незалежно 
навчаються вони чи 
ні. 

 

Введення другого рівня пенсійної системи означає запровадження в нашій 

країні системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування. 

Така система передбачає, що працюючі громадяни заощаджують кошти на 

індивідуальних пенсійних рахунках, які є їх власністю (що схоже на банківські 

рахунки). Згідно із законодавством усі працівники зобов’язані сплачувати на свої 

рахунки страхові внески, які відраховуватимуться із загальної суми нарахованої 

заробітної палати. Упродовж трудової діяльності працівника ці гроші інвестують, 

і при виході на пенсію власник накопичених таким чином коштів отримує їх у 

формі ануїтету, як правило, довічних щомісячних виплат. 

Якщо сума, накопичена на індивідуальному рахунку, є недостатньою для 

виплати мінімальної пенсії, то держава може бути зобов’язана виплачувати 

додаткову допомогу, виходячи з матеріального стану учасника. 

За рахунок коштів Накопичувального фонду, що обліковуються на 

накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі види пенсійних виплат: 

1. довічна пенсія з установленим періодом; 

2. довічна обумовлена пенсія; 

3. довічна пенсія подружжя; 

4. одноразова виплата. 

Створення добровільної накопичувальної системи (третій рівень) 

розраховане на людей заможних, з високими доходами, які мають реальну 

можливість зробити більші заощадження коштів на старість. У рамках такої 
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системи фінансуються і дострокові пенсії. При цьому кожний громадянин 

повинен обрати ту форму заощаджень, якій він довіряє найбільше. 

Проте на сьогодні є такі основні причини, що стримують розвиток 

додаткової накопичувальної системи пенсійного забезпечення: 

• слабка довіра населення до недержавних пенсійних фондів та фінансових 

установ, що працюють на ринку фінансових послуг; 

• низька ефективність функціонування інституційної структури фінансового 

ринку; 

• низькі доходи більшої частини громадян (тобто зароблених коштів 

вистачає на фінансування основних потреб і не залишається для здійснення 

добровільного страхування). 

Фінансова спроможність пенсійної системи в цілому, є запорукою не лише 

матеріального добробуту пенсіонерів, а й стабільного економічного зростання та 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Демографічні тенденції, зокрема звужене відтворення населення, 

зумовляють подальше старіння населення, а тому – зростання демографічного 

навантаження на населення працездатного віку та майбутніх пенсійних видатків. 

Вже нині у пенсійній системі України на 10 платників внесків припадає 

майже 9 пенсіонерів. За незмінності рівня участі населення у пенсійному 

страхуванні досить швидко кількість пенсіонерів зрівняється з кількістю 

платників, а до 2050 р. – перевищуватиме її майже на третину. 

Ми вважаємо, що в сучасних умовах стагнації економіки та фінансової 

кризи всіх сфер діяльності нашої держави, питання управлінням пенсійним 

забезпеченням має перебувати в центрі уваги Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Пенсійного фонду України , Міністерства праці і соціальної 

політики та інших органів управління економікою і соціальним захистом в 

Україні. 

В Україні пенсійна реформа (далі Реформа) рухається вкрай повільно. 

Початком реформування вітчизняної системи пенсійного забезпечення став Указ 

Президента «Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в 

Україні». Проте реально реформа почалась у 2003 році з прийняттям Верховною 
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Радою України законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

На сьогодні вищезазначений Указ не є актуальним, а натомість Президентом 

України запропоновані ініціативи в частині пенсійного забезпечення громадян. З 

метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики 

щодо підвищення стандартів життя 28.12.2011 Кабінет Міністрів України 

затвердив постанову «Про підвищення соціального захисту найбільш вразливих 

верств населення», зареєстровану під № 1381. Відповідно до постанови, 

виконання якої стало першим етапом реалізації соціальних ініціатив Президента, 

збільшились розміри підвищення до пенсій, які розраховуються від розміру 

прожиткового мінімуму. 

З 01 травня розпочався наступний етап. 23.04.2012 КМУ затвердив 

постанову № 327, яка передбачає проведення перерахунків розмірів пенсій, 

підвищень, надбавок, а саме: 

1. перерахунок пенсій особам, яким пенсія призначена (перерахована) 

до 2008 року: осучаснення показника середньої заробітної плати по Україні   

2. встановлення доплати до пенсій, призначених до 01.05.2012 

3. встановлення з 01.05.2012 доплати до підвищення учасникам війни 

та учасникам війни, нагородженим орденами та  медалями; 

4. встановлення з 01.05.2012 доплати до підвищення членам сімей 

осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, а також дружинам (чоловікам) померлих 

інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге. 

Як бачимо, реформування пенсійної системи спрямовано на вироблення 

найбільш адекватних з погляду нинішнього стану суспільства засобів мобілізації 

внесків у неї, розподіл пенсійного бюджету між пенсіонерами, раціонального 

керування фінансовими потоками та обслуговуванням пенсіонерів. 

Таким чином, запровадження економічної та пенсійної реформи в Україні 

призвело до зміни пріоритетів держави щодо соціального захисту населення, а 

саме: підвищення ролі особистого трудового доходу, та формування нового 

механізму фінансування та регулювання розвитку сфери пенсійного забезпечення 

громадян. 
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ГУМАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ:  СТАН ТА  ПРАКТИЧНІ 

КРОКИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ 

 

На сегоднешний день национальное образование требует незамедлительных 
действий в сторону его гуманизации и гуманитаризации. Это есть 
перспективний путь развития молодого поколения и общества в целом, поскольку 
сегодня это развитие двигается в неправельном направлении. И в итоге, оно 
приводит к глубокому кризису культури и духовности общества в котором мы 
ужэ живем. 

Today the national education requires immediate action toward its humanization 
and humanitarization. This is a promising way to develop young generation and society 
as a whole, because today this development moves in improper direction. And 
ultimately, it leads to a profound crisis of culture and spirituality of the society in which 
we already live. 

 

Повертаючись до проблем освіти, ми вкотре акцентуємо увагу на питаннях 

гуманізації та гуманітаризації національної освіти, котрі сьогодні дуже гостро 

постають перед освітньою політикою. 

Чому саме освіта потребує реформ, інновацій у бік гуманізації та 

гуманітаризації і є перспективним шляхом розвитку та виходу із кризи культури і 

духовності молодого покоління та суспільства в цілому? 

В першу чергу, це зумовлено тим, що освіта — це цілеспрямована 

пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь, та навичок. Освіту можна 
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розуміти як передачу накопичених суспільством знань молодому поколінню для 

розвитку в нього пізнавальних можливостей, а також набуття умінь і навичок для 

практичного застосування загальноосвітніх і професійних знань.  

Освіта призначена, щоб дати новому поколінню початкові знання культури, 

формуючи поведінку у дорослому житті і допомагаючи у виборі можливої ролі в 

суспільстві. У широкому сенсі слова, освіта — процес або продукт 

„…формування розуму, характеру або фізичних здібностей особистості…” У 

технічному сенсі освіта — це процес, за допомогою якого суспільство через 

школи, коледжі, університети та інші інститути цілеспрямовано передає свою 

культурну спадщину — накопичене знання, цінності та навички — від одного 

покоління іншому „між поколіннями”. 

Освіта — це один із найоптимальніших і найінтенсивніших способів 

входження людини у світ науки та культури. Саме під час здобуття освіти людина 

засвоює духовні цінності. Зміст освіти запозичується і безперервно поповнюйся із 

культурної спадщини різних країн і народів, із різних галузей науки, яка постійно 

розвивається, а також із життя і практики людини. Міжнародна спільнота 

сьогодні об'єднує зусилля у сфері освіти, прагнучи виховувати громадянина світу 

і всієї планети. Інтенсивно розвивається світовий освітній простір. Тому світовою 

спільнотою висуваються вимоги формування глобальної стратегії освіти людини. 

Водночас здобуття освіти є процесом трансляції культурно оформлених зразків 

поведінки і діяльності, а також сталих форм громадського життя. У зв'язку з цим 

дедалі чіткіше простежується залежність розвитку окремих країн від рівня та 

якості освіти, культури і кваліфікації громадян [3,с. 15-16]. 

Тому, освіта повинна спрямовувати розвиток дітей у бік людиноцентризму, 

гуманності; формувати почуття гідності, патріотизму, любові до національної 

культури і традицій; виховувати їх національносвідомими та 

громадськоактивними.  

В попередніх публікаціях ми уже говорили про Національну доктрину 

розвитку освіти в Україні у XXI столітті. Пригадаємо лише те, що в даній 

доктрині визначені пріоритети розвитку вітчизняної освіти, наголошено на 

важливій ролі виховання людини демократичного світогляду й культури, 

формування гуманістичної спрямованості особистості.  
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Мета державної політики в галузі освіти полягає у створенні умов для 

розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, 

виховання покоління людей, які будуть ефективно працювати і навчатися 

упродовж життя, зберігати й примножувати цінності національної культури і 

громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати незалежну, демократичну та 

правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти. 

В останньому розділі Національної доктрини прогнозують очікувані 

результати: „Реалізація Національної доктрини забезпечить перехід до нового 

типу гуманістично-інноваційної освіти, що сприятиме істотному зростанню 

інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості та 

суспільства. В результаті цього відбудуться потужні позитивні зміни у системі 

матеріального виробництва та духовного відродження, у структурі політичних 

відносин, побуті й культурі. 

Підвищаться самостійність і самодостатність особистості, її творча 

активність, що зміцнить демократичні основи громадянського суспільства і 

прискорить його розвиток. 

Активізуються процеси національної самоідентифікації особистості, 

підвищиться її громадянський авторитет, а також статус громадянина України у 

міжнародному соціокультурному середовищі”[4, с. 816]. 

Проте, сьогодні ми не можемо із впевненістю сказати що засади доктрини 

активно впроваджуються і що ми бачимо позитивний результат. Натомість ми 

спостерігаємо тиск з боку влади на українську мову, а отже й на культуру, 

історію, україномовні школи і т.д.  В такому разі ми не можемо говорити про: 

„…збереження й примноження цінностей національної культури і громадянського 

суспільства, розвиток й зміцнення незалежної, демократичної та правової держави 

як невід’ємної складової європейської та світової спільноти”. 

Що стосується вищезгаданого терміна людиноцентризм, то варто сказати, 

що  в минулих публікаціях ми визначали людиноцентризм як парадигму 

суспільного розвитку ХХІ століття. Якщо говорити коротко то людиноцентризм, в 

практичному розумінні,  як нова парадигма суспільного розвитку в ХХІ столітті 

означає те, що людина повинна бути на першому місці в будь-яких моментах 

життя. Філософський принцип людиноцентризму повинен поширюватись на всі 
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сфери суспільного життя, тим самим забезпечуючи безпеку, в найширшому 

розуміння слова, як собі так і іншим людям і прийдешнім поколінням. 

Принцип людиноцентризму тісно пов’язаний з ім’ям Канта, а саме з його 

визначенням предмету філософського знання: “яким слід бути, що треба робити, 

щоб бути людиною” та основними етичними принципами, згідно з якими людина 

— чи то індивід, чи то представник спільноти — завжди має бути метою і 

ніколи — засобом, саме такими принципами повинна керуватись сучасна 

людина, котра сьогодні дуже далека від них. 

Власне тому, гуманізація освіти це є один із найголовніших кроків нової 

парадигми суспільного розвитку – людиноцентризму. Впроваджуючи цей 

принцип в освіту, ми тим самим спрямуємо нові покоління на новий щабель 

розвитку. Це шлях виходу суспільства із кризи культури і духовності та шлях до 

панування „людини-людяної” ( Ц. С. ).  

Таким чином, ми вважаємо що для покращення нинішньої ситуації потрібно 

виконати такі практичні кроки гуманізації: 

1. Гуманітаризація навчального процесу. Збагачення змісту гуманітарної 

освіти темами, які покращать знання і розуміння особливостей європейської 

історії, її соціального і політичного розвитку, допоможуть визначити власну 

позицію щодо можливостей України стати повноправним членом європейського 

співтовариства, зрозуміти сутність і важливість формування в українському 

суспільстві європейських умов і норм життя. Вдосконалення вивчення іноземних 

мов. 

Гуманітаризація освіти передбачає також підвищення в навчальному процесі 

статусу гуманітарних дисциплін з радикальним їх оновленням. Проте мова 

повинна йти не просто про збільшення годин на викладання в школі історії, мов і 

літератури, а також і про включення в шкільні програми нових навчальних 

предметів, наприклад, основ соціології, культурології, економічної теорії тощо, 

сукупність яких більш повно і адекватно відображала б зміст і структуру сучасних 

гуманітарних знань. 

Арцишевський Р. А. вказує на те, що в існуючому змісті освіти майже 

повністю відсутні знання про людину. І це важко зрозуміти. Адже, саме вони 

дають дитині можливість краще пізнати і свідомо формувати саму себе, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

107 
 
 

самовизначитися у своєму житті, підходити з людськими вимірами, тобто з 

гуманістичних позицій, до розв’язання будь-яких життєвих проблем. Тому не 

викликає  жодного сумніву необхідність включення у зміст освіти на різних її 

ступенях людинознавчих предметів. [1. с. 4-5] 

2. Формування відносин співробітництва між усіма учасниками 

педагогічного процесу; виховання в учасників педагогічного процесу морально-

емоційної культури взаємовідносин. Суб'єкт-суб'єктний навчальний процес, де 

той, хто навчається, є активним, ініціативним, готовим до колективної 

інтелектуальної діяльності, яка може бути досягнута, наприклад, за допомогою 

проблемно-діалогового викладання. 

3. Психологічна компетентність викладача як чинник гуманізації 

педагогічної освіти. 

4. Духовно-моральне виховання особистості. Гуманізм, як відомо, 

передбачає таке ставлення до людини, яке перейняте турботою про її благо, 

повагою до її гідності, людяністю. В умовах реформування освіти в Україні 

особливо проникливо звучать слова К. Д. Ушинського про те, що "найголовніше 

завжди залежатиме від особи безпосереднього вихователя, що стоїть віч-на-віч з 

вихованцем. Формування творчої, достатньо самореалізованої особистості 

майбутнього вчителя — головне завдання педагогічної освіти, розв’язання якого 

значною мірою залежить від викладача вищого педагогічного навчального 

закладу. Він постає в ролі „вчителя вчителів” , педагогічні діяння якого 

позначаються не лише на особі студента, а й опосередковано через діяльність 

майбутнього вчителя на особистостях дітей. Зайшовши в аудиторію, викладач 

повинен зважати на те, що тут навчається майбутнє освіти і педагогіки [2,с.54]. 

Отже, ми бачимо що проблема гуманізації і гуманітаризації освіти дедалі 

загострюється. Криза духовності набирає обертів особливо серед молоді. Ми не 

можемо повністю стверджувати, що лише освіта є причиною даного явища, проте 

вона є однією з найголовніших причин. Адже всі люди проходять через процес 

здобуття освіти хоча й по різному, на різних рівнях, але об’єднує їх одне – вони 

вчаться жити в суспільстві, любити рідну культуру і традиції, рідну державу і 

народ, поважати інші держави і народи, адже вони теж люблять свої країни, свої 

традиції і культуру. Саме тому, впровадження принципів людиноцентризму, 
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гуманізму в освіту, на всіх її рівнях, дасть змогу повернути українському 

народові, який має глибоке духовне коріння, втрачену духовну спадщину 

попередніх поколінь, а також розвивати й зміцнювати незалежну, економічно 

потужну, демократичну та правову державу як невід’ємну складову європейської 

та світової спільноти. 
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СОЦІАЛЬНА ДЕТАЛЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО 

ПРАЦІВНИКА 

 

В статье рассматриваются вопросы социальной детали в работе 
социального работника. Акцентируется внимание на такой социальной детали 
как неполная семья, описываются направления работы специалистов с такими 
семьями. 

 In the article the questions of social detail are examined in-process development 
worker. Attention is accented on such social detail as incomplete family, work of 
specialists assignments are described with such families. 
 

Соціальна робота об’єднує галузі знань для розв’язання комплексних 

проблем соціальної сфери, спрямовує зусилля спеціалістів на створення 

об’єктивної, всебічної і повної характеристики соціальної підтримки й захисту 

населення, розробку спільних програм самореалізації особистості. 

Соціальна робота на цьому рівні направлена на вирішення наступних 

професійних завдань: 1) надання допомоги окремій людині, яка опинилася у 

важкій життєвій ситуації, шляхом підтримки, консультування, реабілітації або 

використання інших видів соціальних послуг; 2) актуалізація потенціалу 

самодопомоги людей, що опинилися у складній життєвій ситуації, активізація 

потенціалу власних сил і можливостей конкретної людини; 3) здійснення 

профілактичної роботи з попередження виникнення факторів, які негативно 

впливають на життєдіяльність особистості і т.п. [4, с.74) ]. 

Діяльність фахівців даного рівня базується на принципах співпраці і 

розуміння, відкритості і конфіденційності, своєчасної соціальної допомоги і 

підтримки, пріоритетності профілактики психосоціальних проблем, визнання 

цінності особистості клієнта і значущості його проблем. У зв’язку з цим 

важливого значення набуває оволодіння етикою соціальної роботи як основи 

професійної діяльності, яка представляє собою „сукупність принципів і правил 

спілкування і поведінки, моральних норм і приписів, які регулюють відносини 

між працівниками соціальних служб і клієнтами, між самими соціальними 
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працівниками, а також між соціальними працівниками і службовцями державних і 

недержавних управлінських структур” [3, с.381]. 

Діяльність працівників соціальних служб, незалежно від спеціалізації 

регламентується принципами, які складають інваріантний професійний зміст. 

Основними з них є: а) активний характер соціальної роботи, зорієнтованої на 

збереження чи створення умов, які дозволяють залучати до роботи самих клієнтів 

як суб’єктів дії; б) цільовий характер соціальної роботи, що проявляється у 

формуванні принципів і положень, правових норм, які забезпечують соціальний 

захист різних груп населення, у здійсненні заходів з підтримки належних умов 

існування з врахуванням індивідуальних потреб людей; в) превентивний характер 

соціальної роботи, який передбачає здійснення профілактичних заходів з 

попередження девіантної поведінки [4]. 

Цілком очевидно, що у нашій країні в ситуації економічної кризи і 

відсутності додаткової матеріальної підтримки соціальних програм, основний 

акцент зроблено на індивідуальну соціальну роботу і власне до неї необхідно 

готувати фахівців, які повинні вміти активізувати потенціал самодопомоги кожної 

конкретної людини. 

Мікрорівень соціальної роботи – це та ж сфера практичної психосоціальної 

діяльності, але більшою мірою представлена індивідуальною роботою з 

клієнтами. Причому реалізація професійних завдань на цьому рівні передбачає 

використання соціальної деталі у професійній діяльності соціального працівника.  

В якості соціальної деталі роботи з клієнтом нами обрано неповну сім’ю, 

оскільки протягом останніх десятиліть відбулося певне знецінення моральних та 

духовних ідеалів у значної частини суспільства, відчувається відсутність чітко 

визначеної загальнодержавної ідеології та стратегії сімейного виховання, повною 

мірою адекватних новим умовам. Згідно статистичних даних, у середньому в 

Україні розпадається 55-65% шлюбів, але є регіони, де кількість розлучень сягає 

90%. За цих обставин у суспільстві поширюється феномен неповної сім’ї, що 

вимагає у фахівців досконалого володіння технологією соціальної роботи з цією 

категорією клієнтів. Неповна сім’я – це сім’я, яка складається лише з одного із 

батьків з однією неповнолітньою (або декількома неповнолітніми) дитиною; 

утворюється внаслідок відсутності (припинення) шлюбу, смерті одного з батьків 
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або роздільного їх проживання. Згідно статистичних даних, із 13,2 млн. сімей в 

Україні понад 800 тисяч – неповні; 1,5 млн. дітей віком до 18 років виховуються в 

умовах неповної сім’ї, переважно матір’ю. Більше половини – 55% неповних 

сімей з дітьми до 6 років – проживають за межею бідності. Якщо дитина старша 

(від 6 до 16 років) – 48%. 

В Україні уже існує певний досвід здійснення соціальної роботи з 

неповними сім’ями, який засвідчує її ефективність. Проте, досить часто фахівці, 

на яких покладається дана ділянка роботи не обізнані достатньою мірою зі 

специфікою процесу взаємодії з даною категорією клієнтів, не знають їх суттєвих 

особливостей, що, в свою чергу не дозволяє забезпечити належний рівень 

соціальної допомоги. Однією з умов успішного вирішення проблем неповних 

сімей є детальне вивчення їх природи, перебігу та можливостей передбачення, 

профілактики і подолання. 

Протягом останніх років сім’я переживає складний етап еволюції – від 

традиційної моделі до нової (змінюються види соціальних відносин, ролі та 

функціональна залежність, становище дітей). Це призводить до зниження 

народжуваності, збільшення кількості розлучень, звідси – збільшення кількості 

одиноких людей.  

Соціальна робота з різними типами сімей у контексті реалізації ними 

функцій має передбачати допомогу в розв’язанні відповідних проблем, 

суперечностей внутрішньо-сімейних взаємин, консультування в разі 

неспроможності або виникнення труднощів з виконання певних ролей (батьком, 

матір’ю) тощо. 

На сьогодні соціальна робота з сім’єю в Україні має певні досягнення. Проте 

основна увага соціальних працівників націлена на найбільш проблемні, 

неблагополучні, неповні сім’ї. Ще й досі система цієї роботи не має чітко 

визначеної для українського суспільства програми реалізації, відсутні 

комплексний, системний підходи до вивчення відповідних проблем. 

У роботі з неповною сім’єю реалізуються всі найважливіші функції 

діяльності соціального працівника, серед яких, на наш погляд, варто виділити: 

діагностичну, прогностичну, превентивну, правозахисну, соціально-педагогічну, 

соціально-побутову, комунікативну, морально-гуманістичну, організаційну [1, 
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с.70]. Реалізація діагностичної функції передбачає вивчення соціальним 

працівником особливостей сімейного мікросередовища, постановку соціального 

діагнозу і прогнозування розвитку ситуації. Прогностична функція реалізується 

шляхом програмування і прогнозування впливу на об’єкт роботи (неповну сім’ю) 

всіх соціальних інститутів суспільства, формування певної моделі поведінки сім’ї. 

Превентивна або соціально-терапевтична функція дозволяє привести в дію 

соціально-правові, юридичні, психологічні, соціально-медичні, педагогічні та інші 

механізми попередження і подолання негативних явищ, організувати всебічну 

допомогу і підтримку сім’ї, щоб попередити подальші можливі негативні наслідки 

її становища і поведінки. Правозахисна функція доповнює попередню і 

передбачає не тільки надання допомоги, але і захист її прав. Соціально-медична 

функція реалізується шляхом організації роботи з неповною сім’єю по 

забезпеченню необхідних санітарно-гігієнічних норм життя. Реалізуючи 

комунікативну функцію, психолог і соціальний педагог встановлюють необхідні 

контакти з членами сім’ї, організують обмін інформацією, сприяють правильному 

сприйманню людьми один одного, досягненню взаєморозуміння, забезпечують 

контакти сім’ї з представниками соціальних служб. Організаційна функція може 

бути виділена як окрема, але разом з тим вона тісно зв’язана з іншими. Її 

реалізація полягає в тому, щоб сприяти координації дій різних соціальних служб в 

наданні допомоги неповній сім’ї [2, с.27]. 

Таким чином, соціальна робота з неповною сім’єю – це система взаємодії 

соціальних органів держави і суспільства а сім’ї, спрямована на поліпшення 

матеріально-побутових умов життєдіяльності сім’ї, розширення її можливостей у 

здійсненні прав і свобод, визначених міжнародними та державними документами, 

забезпечення повноцінного фізичного, морального й духовного розвитку усіх її 

членів, залучення до трудового, суспільно-творчого процесу.  

Метою соціальної роботи з неповною сім’єю є забезпечення нормальних 

умов для її функціонування, розвитку та задоволення потреб її членів. Завдання 

соціального працівника полягає насамперед у тому, щоб забезпечити певний 

рівень самодостатності сім’ї щодо отримання соціальних послуг та належний 

рівень соціальної взаємодії. Річ в тім, що в деяких випадках власний потенціал 

сім’ї є достатнім для того, щоб, використовуючи внутрішні ресурси, поліпшити 
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свій стан за всіма життєво важливими для неї показниками. Але не всі сім’ї здатні 

до цього. Тому виникає потреба відповідного аналізу з боку соціального 

працівника, на основі результатів якого може розгортатися згодом його 

відповідна діяльність. 
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СОЦІАЛЬНІ   НОРМИ   ЯК   ФАКТОР   ВПЛИВУ   СУСПІЛЬСТВА    

НА  ОСОБИСТІСТЬ  

 

В статье проанализированы социальные нормы как средство формирования 
и утверждения личности, реализации ее творческих возможностей, социального 
контроля за ее действиями. 

The article analyzes the social norms as a means of establishing and formulating 
personality of its creative possibilities, social control over its actions. 

 

Соціальні норми - це вимоги, які ставляться суспільством, державою, 

соціальною групою до особистості і які вона має виконувати. Вони потрібні будь-

якому суспільству для упорядковування життя, його ефективного 

функціонування, налагодження необхідної взаємодії його членів. 

На основі своїх цінностей та ціннісних орієнтацій суспільство, держава, 

нація чи  інша соціальна група розробляють систему соціальних норм поведінки 
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особистості. Це ще один канал впливу соціуму на формування та розвиток 

особистості, регуляції її поведінки. 

Соціальні норми (економічні, політичні, правові, моральні, естетичні, 

релігійні) виконують регулятивну роль, визначають взірці, еталони поведінки 

особистості. Вони є також засобом узгодження інтересів різних індивідуумів, 

їхніх груп і суспільства. 

Норма  може   накладати певні обмеження на діяльність особистості. Однак 

це стосується лише норм, що забороняють, а також різних табу. Є іншого роду 

норми, які дозволяють певні види діяльності. Але слово "певні" якоюсь мірою 

говорить і про обмеження. Загалом же можна сказати, що одні соціальні норми 

спрямовані на обмеження певних дій особистості, інші - на створення можливості 

бажаних для суспільства дій особистості. 

Щоб  підкреслити взаємозв'язок ціннісних і нормативних систем, вживають 

термін "ціннісно-нормативні системи". Специфічний зв'язок двох соціальних 

регуляторів, які розглядаються, можна  побачити при аналізі дієвості норм. Чим 

повніше норми відповідають прийнятим цінностям, тим вони дієвіше, тим 

ефективніше виконують свою регулятивну функцію, сильніше впливають на 

свідомість і поведінку особистості. 

Суспільство, з одного боку, за допомогою своїх норм може прагнути до 

жорсткої, детальної регламентації дій особистості, примушувати її уникати таких 

вчинків, які б суперечили його інтересам. З іншого боку, воно може стимулювати 

такі самостійні ініціативи, дії індивіда, які б певним чином допомагали 

зміцнювати існуючу соціальну систему. Аналогічно використовуються 

суспільством і інші типи норм. Наприклад, за одних умов приводяться до дії 

норми, виконуючи які, особистість не аналізує наслідків своїх вчинків, здійснює 

їх за звичкою, виконує вимоги звичаю - вельми поширеного  виду  суспільних  

регуляторів.  За  інших  -  вона аналізує ситуації і на основі такого аналізу 

здійснює вибір поведінки. Причому суб'єкт соціальних норм  за  певних  умов 

може стимулювати усвідомлення особистістю цих норм, які він розробив для неї і 

які вигідні йому. При цьому застосовуються найрізноманітніші засоби впливу не 

лише на розум, а й на підсвідомість індивіда. Тому навіювання, сугестія 
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відіграють неабияку роль у сприйнятті норм індивідом, у маніпулюванні 

свідомістю і поведінкою населення. 

Соціальні норми можуть по-різному усвідомлюватися і сприйматися людьми, які 

належать до різних соціальних груп. Норми, що нав'язуються чи впроваджуються 

суспільством, державою, групою, можуть відповідати або не відповідати 

інтересам, "внутрішнім" нормам індивіда, його світоглядові, ціннісним 

орієнтаціям, переконанням. У зв'язку з цим вони можуть виконуватися добре чи 

погано або ж зовсім не виконуватися. 

Громадянське суспільство відповідає за зміст соціальних норм, які воно 

встановлює, за їхню принципову здійсненність, їхнє практичне виконання. Члени 

ж такого суспільства зобов'язані пізнати, оцінити, засвоїти й, звичайно, 

виконувати вимоги норм. Демократичне суспільство та особистість мають нести 

обопільну відповідальність, у тому числі моральну, за реалізацію соціальних 

норм. 

Таким чином, соціальні норми - засіб формування і утвердження 

особистості, реалізації її творчих можливостей, соціального контролю за її діями. 

Зрозуміло, що у різних країнах, у різних  суспільних умовах нормативний 

контроль може бути демократичним або антидемократичним, гуманним або 

антигуманним, гнучким чи жорстким. 

 

  

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

116 
 
 

Швець Дмитро Євгенійович  

Запорізька державна інженерна академія, м.Запоріжжя 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА 

РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

Вищі навчальні заклади недержавної форми власності мають ряд соціально-

організаційних рис їх взаємодії з соціальним середовищем, що дають їм 

можливість бути конкурентоздатними по відношенню до державних ВНЗ на 

ринку освітніх послуг. 

Першою рисою є мобільність у формуванні організаційної структури ВНЗ, 

яка орієнтована на поточні потреби споживачів-замовників освітніх послуг 

(відкриття відділів реклами та маркетингу, департаментів із працевлаштування 

студентів, можливість відкриття нових підрозділів). Вищий навчальний заклад як 

«освітянсько-комерційна фірма» стає ближчим до споживача [1]. 

Другою рисою є охоплення всіх вікових фаз соціалізації людини 

спадкоємними навчальними закладами, починаючи від дитячої соціалізації і 

закінчуючи соціалізацією в стінах ВНЗ, тобто, реалізація принципу безперервної 

освіти. Значна чисельність приватних ВНЗ починають надавати освітні послуги на 

всіх етапах соціалізації: дитячий садок – ліцей – технікум – академія – 

аспірантура – докторантура. Система  приватних  навчальних  закладів  охоплює  

всі  кваліфікаційні рівні освіти від дошкільної до післядипломної, часто 

об'єднаних в комплекси [1]. 

Третьою рисою є адаптивність недержавних ВНЗ до владно-

адміністративного тиску на регіональному і державному рівнях, посилення (за 

умови достатньої фінансової бази) соціально-протективних функцій ВНЗ по 

відношенню до професорсько-викладацького складу та студентів (пенсійне 

забезпечення викладачів, можливість введення соціальних бонусів, оплати 

лікувальних, додаткової соціальної допомоги при лікуванні співробітника або 

члена родини, дні народженні, при  народженні дитини або похованні члена 

родини, надання можливостей суміщення статусів студента державного і 
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недержавного вузу, відмова від жорстких дисциплінарних санкцій в навчальному 

процесі, сприяння працевлаштуванню випускників тощо) [2]. 

Четвертою рисою є гнучка система оплати освітніх послуг у вигляді 

можливості введення знижок на навчання при вступі на другу вищу освіту, при 

продовженні навчання на більш високому освітньо-кваліфікаційному рівні тощо. 

За влучною оцінкою українського соціолога В. Бакірова, «якщо в 

індустріальну епоху професійна діяльність переважно здійснювалася як майже 

незмінне довготермінове виконання однотипних завдань, використання готових 

схем діяльності у стандартних ситуаціях, то нова економіка (а також інші сфери 

практичної діяльності людини) диктують необхідність постійної зміни соціально-

професійних ролей, котрі до того ж, є унікальними і неповторними та не мають 

готових рішень» [2]. 

Саме тому приватна вища освіта в Україні є сектором інституційної системи 

соціалізації, орієнтованим на розв’язання поточних контекстуальних завдань 

ринкового сектору економіки, в якому невпинно створюються нові соціально-

рольові комплекси, що передбачають не стільки зорієнтованість на жорсткі 

соціальні типізації, скільки дифузні соціально-рольові моделі, в яких особа 

професійно соціалізується саме як суб’єкт одночасно управлінських і 

виконавських ролей. 

До переваг приватних ВНЗ з точки зору вищеокреслених соціально-

організаційних особливостей слід віднести: 

А) можливість оперативного реагування на кон’юнктуру ринку зайнятості; 

Б) зорієнтованість на впровадження у навчальний процес практичних 

дисциплін; 

В) подолання професійної інерції професорсько-викладацького складу за 

рахунок залучення до роботи найбільш кваліфікованих викладачів та 

впровадження конкуренції через диференційовану оплату праці;  

Г) венчурна апробація нових педагогічних технологій інтерактивного та 

комплексного ґатунку тощо. 

Загалом, за справедливою оцінкою В. Бакірова, «змагання за студентів 

змушує вищі навчальні заклади (переважно недержавного сектору – Д.Ш.) 

адаптувати навчальний процес, надавати йому «нові споживацькі властивості» – 
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напіврозважальний характер, доступність і легку засвоюваність складних питань, 

створення в клієнтів приємного відчуття повноти отриманих знань, упакування в 

красиві форми (ігрові методи викладання, мультимедійність та інше). Але 

проблема є набагато глибшою. Справа у тому, що нова студентська аудиторія має 

усвідомлені різноманітні освітні потреби та інтереси, своє розуміння перспектив 

працевлаштування і вимагає задоволення цих потреб та інтересів. Університети 

змушені шукати можливості адаптування навчальних програм до потреб і 

побажань студентів та збалансовані компроміси між запитами студентів і 

навчальними ресурсами університету»[2]. 

В сфері зміни дидактично-рольових моделей навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах приватної форми власності відбувається перехід від 

монологічних, авторитарно-директивних, репродуктивних, академічних і 

традиційних технологій навчання і виховання до діалогічних, інтерактивних, 

креативних і клієнтоцентричних технологій роботи викладачів та студентів. 

Перелік використаних джерел: 
1. Бакіров В.С. Інноваційне поле розвитку вищої освіти //В.С. Бакіров. 

– Новий колегіум.-2001. – №1-2. – С.18-19. 
2. Бакіров В.С. Університети в пошуках нової стратегії // В.С. Бакіров. 

– Universitates = Университеты. – 2003. – №1. – С.4-7 
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ATHLETE-GENERATED METAPHORS  

AS MEANS OF EMOTION ASSESSMENT 

 

Несмотря на большую значимость эмоционального состояния спортсмена 
во время его выступления, этот аспект все еще остается малоизученным. В 
статье рассматривается эмоциональная самооценка спортсменами их 
состояния до, во время и после соревнований на примере метафор. 

Despite the great importance of sportsmen’s emotional state for their 
performance, the aspect is rather unexplored. The article deals with athletes’ 
assessment of their emotions prior to, during, and after the competitions with the help of 
self-generated metaphors. 

 

Emotions are an important component of total human functioning. They are 

present in all aspects of human life, including sport and exercise. 

Although emotions represent an important aspect of involvement in sport, little 

systematic research has been conducted on positive and negative emotions in this field. 

Balance in the study of emotions and athletic performance is clearly missing. 

In order to understand why and how the performers achieve or do not achieve 

their excellence, it is necessary to assess each athlete’s subjective emotional experience.  

The aim of our research is to examine athletes' individual assessment of their 

emotional state and subjective experience prior to, during, and after the competitions 

using a metaphor self-generation method.  

A metaphor (from Greek metafora – to transfer) is defined by The Collins 

English Dictionary as a figure of speech in which a word or phrase is applied to an 

object or action that it does not literally denote in order to imply a resemblance [1]. 

The essence of metaphor is experiencing and understanding one kind of thing in 

terms of another. Thus, a metaphor allows understanding something unknown or 

difficult to describe through the similarity to something already known or described [2]. 

A metaphor is always related to a certain image, which is meaningful for a person. 
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Therefore words, objects, mental images, etc. are the units of a metaphor. A symbolic 

nature of a metaphor provides understanding something with an emphasis on most 

personally important aspects and shades of meaning. 

Probably no area of psychology is marked by more vivid metaphors than is the 

area of emotion [3]. There are hundreds of metaphors of emotion in different languages. 

In English, for instance, a fearful person is "yellow-bellied", "lily-livered", "faint-

hearted", "spineless", "chicken" or "with cold feet"; a person is "blue" when sad, 

"white" when fearful and "red" when angry  

As in other settings, metaphors in sports are often used by athletes spontaneously 

to describe their thoughts, bodily sensations, behaviour, and actions. 

Athlete-generated metaphors can be divided into two main categories according to 

their animate or inanimate agents [4]. 

Animate agents may include 

• animals  

Ø "like a tiger"  

Ø "like a shark"  

Ø "like a clumsy bear"  

Ø "like a sleepy fly"  

• human beings  

Ø "like a lucky hunter"  

Ø "like a man without arms"  

Ø "like a soldier in a burning tank"  

• mythical characters  

Ø "like Zeus"  

Ø "like Hercules"  

Ø "like David against Goliath"  

Inanimate agents usually include 

• objects  

Ø "like a wooden doll"  

Ø "like an empty bottle"  

Ø "like a squeezed lemon"  

• vehicles  
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Ø "like a powerful car"  

Ø "like a tractor"  

Ø "like a tricycle"  

• natural phenomena  

Ø "like a light wind"  

Ø "like a mountain river"  

Ø "like a calm lake" 

Self-generated metaphors are usually used by the athletes to reflect the 

following performance-related emotional states [4]: 

• pre-event readiness 

Ø "like a tiger ready to jump" 

Ø "like a colt on a spring pasture" 

Ø "like a Ferrari with plenty of fuel" 

Ø "like a man who can move a mountain" 

Ø "like a boa in front of a rabbit" 

Ø "like a trembling leaf" 

Ø "like a man sentenced to death" 

Ø "like a bird unable to fly" 

Ø "like a bear in winter" 

Ø "like a rocket at the start" 

• mid-event experience   

Ø "like a fish in the water" 

Ø "like a tractor" 

Ø "like a hunted animal" 

Ø "like a little bird in a cage" 

Ø "like a fish on a frying pan" 

Ø "like in a desert" 

Ø "like a man with weights on his legs" 

Ø "like a soldier in a burning tank" 

Ø "like a sinking boat" 

Ø "like David against Goliath" 

• and post-event assessment 
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Ø "like a boy finally getting his candy" 

Ø "like a fisherman catching a golden fish" 

Ø "like a hunter after prey that finally escaped" 

Ø "like a bold lion in the zoo" 

Ø "like a wounded bird" 

Ø "like a beaten dog" 

Ø "like a squeezed lemon" 

Ø "like a calm lake" 

Metaphors describing the athletes emotional states experienced throughout 

competition are different across pre-, mid-, and post-performance situations. This data 

provides support for the notion that a performance task usually involves three 

interrelated but functionally different stages: preparation, execution, and evaluation of 

performance. 

The functional meaning of these three situations is different for each athlete. 

Therefore, it is important to identify a specific set of emotions, optimal for an athlete's 

performance throughout a particular competition.  

Moreover, metaphors reflecting the changes in personal assessment of each 

performance situation could be helpful in monitoring the dynamics of performance-

related states and planning interventions. 

These findings suggest that athlete-generated metaphors may be useful in 

practice of psychology for personally meaningful description and better understanding 

of performance related experiences. 
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СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І ПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ІНВАЛІДІВ, ЇХНЄ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 

Рассматриваются актуальные вопросы профессиональной подготовки и 
профессиональной учебы инвалидов и особенности их трудоустройства. 
Анализируется Национальная программа профессиональной реабилитации и 
занятости лиц с ограниченными физическими возможностями на 2001-2005 годы 
и на ее основе предлагаются пути решения данной проблемы. 

The pressing questions of professional preparation and professional studies of 
invalids and feature of their employment are examined. The National program of 
professional rehabilitation and employment of persons is analysed with limit physical 
possibilities on 2001-2005 and on her basis the ways of decision of this problem are 
offered. 

 

Актуальність теми: дана тема для сьогодення є досить банальною, та 

водночас і болючою, оскільки, здоров’я – найбільший дар від природи, 

найцінніше що людина має у своєму житті. Адже не дарма в народі говорять: 

«Було б здоров'я, а все інше наживемо». На жаль, не всім  під силу зберегти цей 

дар: чи то від небажання вести правильний спосіб життя, чи то просто в силу 

певних обставин. До того ж різні побутові, соціально-економічні проблеми 

створюють надмірні перевантаження, втоми, стресові ситуації. І як наслідок – 

значні порушення психологічних або фізіологічних функції організму. Звичайно, 

такі люди потребують уваги як з боку лікарів, так і відповідних соціальних служб. 

Невід’ємним атрибутом також  є і проведення різноманітної роботи для 

покращення та відновлення  становища інвалідів. 

Основний виклад матеріалу: у  доповіді хочемо висвітлити таку проблему 

як  працевлаштування інвалідів. Невід'ємним правом інвалідів, як і кожної 

людини, є право на працю, незважаючи на обмежену працездатність. Це право 
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встановлено законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні" [1,2] та "Про зайнятість населення", які спрямовані на створення 

інвалідам реальних можливостей продуктивно працювати і передбачають 

конкретні механізми їх реалізації [2].  

Важливою віхою у забезпеченні прав інвалідів у сфері працевлаштування є 

Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими 

фізичними можливостями на 2001—2005 роки, яку затверджено Указом 

Президента України від 13 липня 2001 р. № 519/2001 [2]. Програму прийнято з 

метою посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, створення сприятливих соціально-економічних, медичних, 

організаційних та правових умов для реалізації ними прав на освіту, професійну 

орієнтацію та добровільну посильну працю [3].  

Основними завданнями програми є забезпечення: 

· реалізації державної політики у сфері професійної реабілітації та зайнятості 

осіб з обмеженими фізичними можливостями, сприяння їх широкій інтеграції у 

суспільство [3]; 

· реалізації особами з обмеженими фізичними можливостями їх 

конституційних прав на професійну орієнтацію та навчання, освіту, зайнятість [3]; 

· розроблення економічного та організаційно-правового механізму створення 

нових і збереження існуючих робочих місць для зазначених осіб [3]; 

· створення сприятливих умов для співпраці громадських організацій 

інвалідів з роботодавцями, профспілками, органами виконавчої влади у сфері 

професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними 

можливостями [3]; 

· розвитку служб професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими 

фізичними можливостями у сільській місцевості [3]. 

Пріоритетним напрямом у сфері соціального захисту інвалідів є їхня фахова 

реабілітація й працевлаштування, що дозволить інвалідам одержати матеріальну 

незалежність і реалізувати здатність до самозабезпечення. Забезпечення 

зазначеного напряму знаходиться, в основному, в сфері соціальних заходів: 

проведення пільгової фінансово-кредитної політики стосовно підприємств, що 

використовують працю інвалідів; установлення квоти для прийому на роботу 
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інвалідів і мінімальної кількості спеціальних робочих місць для них; резервування 

окремих видів робіт і професій, найбільш придатних для працевлаштування 

інвалідів; стимулювання роботодавців різноманітних форм власності у створенні 

додаткових робочих місць для інвалідів; створення їм умов праці відповідно до 

індивідуальної програми реабілітації. 

Зазначені соціальні заходи реалізуються на різноманітних рівнях. Особлива 

роль тут належить регіонам по створенню широкої мережі закладів соціального 

обслуговування для інвалідів, де головне місце займають центри соціального 

обслуговування інвалідів: відділення денного перебування (побутове, медичне, 

культурне обслуговування, організація відпочинку, залучення до посильної 

трудової діяльності, підтримка активного способу життя тощо); відділення з 

обслуговування вдома (виявлення та облік інвалідів, які потребують 

обслуговування вдома, надання соціально-побутової допомоги їм у домашніх 

умовах, сприяння в наданні пільг і переваг, передбачених законодавством, тощо); 

служби термінової допомоги (доставка продуктів харчування, ліків; ремонт; 

оформлення документів і т. ін.). 

Висновки: особи з обмеженими фізичними можливостями  сьогодні не 

відчувають достатньої підтримки держави. «Цивілізованість суспільства 

визначається його ставленням до людей неповносправних, стареньких, немічних» 

(Жером Лежен, генетик). Якщо Українське суспільство прагне називати себе 

людяним і гуманним, прирівнювати себе до суспільств високого рівня розвитку, 

воно неминуче повинно навчитися належно ставитися до людей з обмеженими 

можливостями. 

Адже, досить часто інваліди надзвичайно самотні люди. Вони сидять по 

домівках, мають мало можливостей спілкування з іншими людьми. Ось чому 

потрібно працювати із ними у найрізноманітніших напрямах,  долучати до 

активності, творчості та показати їм, що вони мають жити щасливо.  Важливо 

людину навчити самостійно пристосовуватися до життя, а не надати одноразову 

допомогу.  Саме тому, якщо втілити в життя все вище перелічене, то це 100% 

забезпечить повну соціалізацію усіх людей, що мають статус «інвалід». 
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Матеріали  міжнародної  науково-практичної конференції  

 
В авторській редакції 

За достовірність цитат, статистичнх та інших даних 
 відповідальність несуть автори 
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