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REGIONAL ASPECT OF THE FINANCIAL SUPPORT OF 

DEVELOPMENT OF RURAL AREAS 

 

Annotation: In the present article, particular aspects of institutional and 

financial support of development of rural areas have been considered. Law and 

legislative approaches towards regulation of powers and cooperation of public 

authorities with local governments and a particular territorial community have 

been generalized.  It has been indicated, that regional aspect of formation of 

institutional and financial component for support of rural areas development is 

being substantiated by the Concept of steady development of rural areas of 

Transcarp athian region along with the Transcarpathian Region Development 

Strategy, which had already been determined until 2027. It has been noted, that 

among the prospects which had been singled out in the documents mentioned 

above, the possibility of practical realization of  attracting investment funds 

through financial programs for rural areas growth and developing a state 

system for attracting the unemployed in rural areas and distant mountain sub-

regions using up-to-date information technologies are extremely urgent but 

critical. This idea is extremely urgent during the permanent period of 

quarantine caused by COVID-19. Analytical and problem aspect of support for 

rural areas development on the example of a definite region (Transcarpathia) 

has been highlighted. The experience of foreign countries in promotion of rural 

areas development has been studied. An emphasis has been placed upon the 

necessity to distinguish the problems of rural areas development, which impede 

extended notion of investigated areas. 

 

Key words: institutional support, financial resource, rural areas, authorities 

collaboration 

 
 

Introduction 

Current approaches towards support of efficiency for functioning of 

subjects of agrarian economy in particular and rural areas development as a 

whole determine the necessity for interaction of state institutional and financial 

support for investigated territories. 
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Collaboration and implementation of powers performed by Public 

Administrative Bodies, namely regional (district) level, Regional and Local 

Councils, Local State Administrations, Settlement Councils, City Councils and 

their executive bodies enable to form an effective institutional component, the 

success of which is achieved due to the synergistic effect of interdependence of 

these bodies, giving impetus to the balanced development of rural areas. 

Despite a significant number of national and foreign research works, the 

problems concerning intensification of convergence processes and integration of 

rural border areas within European experience in agriculture are still not being 

solved and require further study. 

The study testifies a great variety of national and foreign researches of  

economists and  lawyers-scientists, however institutional and financial aspects 

of development of rural areas require further precise investigation. 

 

Institutional support for the development of rural areas 

Nowadays, a wide range of normative, regulatory and legislative 

documents appeared, regulating the law basis for formation an efficient system, 

which would contribute to regional development and extended reproduction of 

rural areas. Among all the documents mentioned above, the Law of Ukraine 

titled “About protection of land” is of a special significance, since it outlines the 

powers of state bodies and local authorities towards protection, control, 

efficiency support and success of rational and sparing preservation of land 

resources of a country and its regions, the formation of preventive measures to 

reduce the negative anthropogenic impact on their reproduction.  

Formation of institutional and financial component for provision of 

development of rural areas has been substantiated by the Concept of steady 

growth of rural areas of Transcarpathian region dated 2020-2027. It clearly 

determines main problems of imbalances in ensuring socio-economic and 

ecological rural development.  

The importance of development of legislative support at the national level 

has been outlined in the project of Regional Strategy of Development of 

Transcarpathian region during 2021-2027 [Regional development strategy of the 

Transcarpathian region, pp. 8, 70-73]. Such a need has been justified by the 

importance of practical implementation of attracting investment funds through 

financial development programs in rural areas. The strategy under consideration 

outlines the factors of influence through the conducted SWOT-analysis, its 

components which help or depress regional development have been 

substantiated. Touching upon the territories of rural area, a rapid development of 

agricultural branches typical for the region has been determined; together with 

high business activity and labor mobility of people, which had been caused by 

the absence of language barriers with bordering neighbors. All the factors 

mentioned above are especially relevant in the period of realization of 

opportunities to join European natural and geographical areas; cultural and 

traditional diversity; positive ecological image of the region as a whole and 

natural-valuable territories, mainly rural areas in particular. It is concerned with 
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the expediency of development of a state system for attracting the unemployed 

in rural areas and distant mountain sub-regions using up-to-date information 

technologies. This idea is extremely urgent during the permanent period of 

quarantine caused by COVID-19. 

It must be noted, that those prospects which had been determined until 

2027 cover fundamental components for balanced socio-economic and 

ecological development of rural areas and their management. Adherence of 

these regulations of development increases the image of rural areas, provides 

their economic growth, gives an impetus to form comfortable living conditions. 

After all, the considered postulates will regulate decisions made by residents of 

rural areas towards the place of their living. 

 

Сonclusions 

Summing up the information mentioned above, there is a great number of 

subject matters for development of rural areas which has been caused by 

legislative, regulatory, organizational, administrative, normative, demographic, 

ecological and other aspects of expanded reproduction of investigated territories. 

A wide range of mentioned problematic issues should be solved in a 

comprehensive manner, largely by a state, through it regulations and by means 

of investing financial flows and investment resources of national and foreign 

investors. 

The current research gives grounding to consider, that a basic direction for 

the development of infrastructure of rural areas should be leveling the disparity 

between urban and rural areas with a clear increase in the level of welfare, 

quality, attractiveness and the formation of a comfortable life cinditions for rural 

residents. State and local government support, including not only institutional, 

but mainly financial, business environment, will be updated with a view to 

increase employment and create a motivating factor for rural population with 

further prospects for rural development in general. In this context, the 

effectiveness and efficiency of state policy aimed at ensuring territorial / spatial 

development within rural areas, taking into account decentralization approaches, 

and strengthening the role of local communities in addressing the issues of 

creating a comfortable life for rural residents has been intensified. At the same 

time, the development of regional program of economic growth is rather urgent, 

within outlining the conceptual basis of interdependence and harmonious 

combination of socio-economic and environmental components. Moreover, we 

consider to be positive the motivation of people to live in rural areas, this 

formation should be in responsibility of all government agencies of the region 

and a country as a whole. 
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П’ЯТЬ СИЛ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ ЛЮДИНИ СУЧАСНОЇ ДОБИ 

 

 Існування людини на землі схоже на існування зірки на небі – така 

сама безмежність простору й часу. Але ми майже ніколи не задумуємося 

над тим, як проходить наш день. 

 І все-таки, дедалі частіше сучасна людина прагне розпізнати ті 

унікальні миті, коли вона бачить не кермо свого авто, не штрих-код 

банківської картки, не лопату чи пачку прального порошку в руках, а увесь 

небозвід, який її оточує… З усім тим прекрасним, що відкрив перед нами 

Господь.  

Саме такі миті – усвідомленості й спокою – дають енергію на всі 

справи. На спілкування з іншими людьми, на суперечки, на прагнення 

попри весь негатив зробити добру справу, відстояти правду, бути хорошою 

людиною. Нести світло й радість. Світити, як зірка… Щоб твоє світло не 

било в очі, але допомагало бачити й жити, особливо там, де до твоєї появи 

було темно…  

Соціальний інтелект – це бажання розуміти твоє призначення, як 

зірки, на небозводі з мільйонами інших людей – які можуть бути теж 

зірками, чи кометами, чи метеоритами…Соціальний інтелект – це коли ти 

заборонив собі називати інших сміттям, навіть, і у розумінні космічного. 

Або знову ж таки, космічним пилом.  Тому що ти розумієш, що кожне 

небесне тіло – це творіння Господа, Творця.  

Кожна релігія має свою Книгу Книг. Християни - Біблію, 

мусульмани – Коран, індуїсти – Упанішади, буддисти – Збірник Сутт, і т.д. 

І найбільшою таємницею, найбільш унікальним відкриттям, яке може 

зробити для себе шукач правди  – це те, що основні істини-заповіді, 

прописані у кожному з цих джерел – однакові. Саме вони і вчать нас 

соціальному інтелекту. Ми створені суспільними істотами.  

Нам з вами, християнам, подаровано Біблію – книгу, де все 

написано. Хочеш успіху – читай і намагайся співставити зі своїм життям. 

Якщо не все зрозуміло – значить читай ще раз… Розуміння приходить 

тоді, коли на те час… 



11 

Може здатися, що з нас уже задосить. З ранку до ночі ми зайняті – 

реагуючи, відповідаючи й даючи раду неконтрольованим, часто складним 

обставинам. Життя може здаватися нескінченною сізіфовою працею, коли 

ми штовхаємо догори здоровезну каменюку, лише щоб побачити, як вона 

знов і знов котиться донизу. Як подолати стрес, тривожність, 

розчарування?.. Як перезавантажитись? Як наповнити життя балансом і 

свободою? 

У дзен-буддизмі є така історія. Один  шукач далеко зайшов у 

пошуках звільнення. Він дізнався про просвітленого майстра, знайшов 

його і … був вражений тим, що це простісінький стариган, який йшов 

стежкою з великою в’язкою хмизу на спині. Шукач запитав: «Як мені 

стати вільним?» Майстер подивився і кинув додолу в’язку хмизу. І все.  

Може здатися, що наші тягарі дуже складно скинути. Ми завжди 

намагаємося щось контролювати. Наслідком стають нові повітряні замки – 

нові прагнення, а  згодом - відчуття марності, адже кожна нова покупка 

радує лише кілька днів…  

Отже, П’ять СИЛ для наближення до життя своєї мрії.  

Перша сила – ДОВІРА. Коли ми вітаємо життя, а не боремося з 

ним. Відчиняємо двері навстіж, вітаємо людей, які є у нашому житті, якщо, 

навіть, їхня поява є певним викликом.  Формуючи довіру в серці, ми 

відкриваємось для радості й позитиву. Треба вчитися трансформувати 

агресію і напруження у внутрішню свободу. Ми не поступаємося 

безпорадності й невпевненості. Довіра перша, бо нам потрібно знизити 

тривожність настільки, щоб вивчати інші сили. Довіра дає легкість нашим 

зусиллям – ми готові приймати все, що посилає життя - і от ми вже 

ЕНЕРГІЙНІ. Довіра – це наш ДВИГУН. Вона очищує шлях, змітає з нього 

невпевненість, сумніви і безнадію.  

…Невже життя – це лише подолання проблем?.. Навіть, коли все 

гаразд, розум непокоїться з приводу безлічі речей, які, можливо, стануться 

і про які потрібно подбати. Ніби ми шукаємо неприємностей. Розум 

постійно щось прокручує. Ми намагаємося контролювати майбутнє…. 

Стоп! Це шлях в душевну порожнечу. Живімо простіше - з довірою.  

Довіра приборкує наші страхи. Більше того – ми народжуємося з 

Первісною Довірою. Але постійні «ця собака тебе вкусить», «ти впадеш», і 

т.д., які чує дитинка, ведуть до стискання в ній довіри. Але ми, дорослі, 

досі є в утробі життя – ми діти Бога, ми можемо відчувати первісну 

Довіру!  

Її потрібно лише розблокувати. Викиньте багаж занепокоєнь. Те, як 

ми дивимося на ситуацію, визначає те, якою вона здається. Якщо ви 

стривожені – все навколо буде тривожним, буде лякати. Як кажуть, крадій 

бачить лише кишені!    

Повірте, що Бог ніколи не дозволить вас скривдити. Тоді ваші очі 

будуть випромінювати спокій, цей спокій і радість, передадуться всім – 

вашим рідним, водію маршрутки, продавцю хліба…  
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Що робити для розвитку довіри? Майте звичку діяти так, ніби 

небезпек немає. Боїтеся влізти у холодний басейн – просто одразу спокійно 

опустіть ноги, боїтеся, що на вас накинеться сварлива сусідка – просто 

першим заговоріть до неї…Й знайте, довіру формує ПРИЙНЯТТЯ. Дайте 

змогу всьому навколо вас бути таким, яким воно є. Згадайте Іова – він 

зумів прийняти надзвичайно складне. Наші проблеми – в реальності 

дрібниці… Головне, НЕ ПРИНОСЬТЕ СВОЄ ЖИТТЯ В ЖЕРТВУ СВОЇМ 

ОЧІКУВАННЯМ – нехай все відбувається інакше, але ви довіртесь!.. 

Соціалізацією з великої букви «К» називають КАРМУ – принцип 

причинно-наслідкових зв’язків. Це східне поняття пропонує простіше 

сприймати життєві злети і падіння. В певному сенсі все відбувається саме 

собою.  

Але! Життя відгукується на наш вибір!  

Кліматичні зміни – це реакція планети на наше ставлення. Хвороба – 

це реакції організму на шкідливі впливи, які ми чинимо. Психологічний 

біль – це наслідок дій і голосів інших людей, які проникають у свідомість. 

Тібетське прислів’я говорить: Хай ваше бачення буде широким, як небо, 

але просіюйте свої дії, як дрібне борошно». Не думайте, що якщо залишите 

пляшку в лісі, цього ніхто не побачить… Дерева, квіти, вітер і небо – вони 

всі живуть Довірою до вас. Якщо ви прийшли з миром – отримаєте мир. 

Якщо ж ви прийшли зі сміттям – не дивуйтесь…  

І пам’ятайте, у СЕРЦІ ДОВІРИ – у потаємному центрі наших зв’язків 

з собою та з іншими лежить ЛЮБОВ… якщо нам бракує Довіри, ми вічно 

будемо шукати справжній дім. Якщо є Довіра, наш дім буде всюди.   

Друга сила – ЕНЕРГІЯ. Вона багатовимірна: це і життєздатність, і 

драйв, і рішучість, духовне піднесення. Уявіть прекрасне дерево. Фізична 

енергія – це корені, психічна – стовбур, емоції – радість, ентузіазм – це 

гілки, духовна енергія – це крона шумливого листя, відкрита небові.  

Щоб розблокувати фонтан енергії потрібно позбутись від УТОМИ. 

Висипатись! Робити зарядку, не залаковувати свій організм пепсі і 

чіпсами!... Найперше, чому вчать всі духовні практики – взаємозв'язок 

вашої їжі з вашою енергією.  

По-друге, це фізичний стан вашого тіла. Займайтеся спортом, 

садівництвом, будь-що! Почніть досліджувати себе: що вас дратує, що вам 

насправді потрібно – наприклад, спробуйте після «чергових нервів» піти не 

на шопінг, а відвідування храму, з метою сповіді і духовної особистої 

бесіди. Ваша мета – досягнути здорових взаємин з усіма! 

Як каже Дейл Карнегі – перетворіть свої лимони на лимонад! 

Енергія, що плине вільно, наче річка без загати, може бути динамічною й 

мати тваринну силу! Й пам’ятайте, головне, не припиняти робити зусилля. 

Скажіть собі: «Це невідкладно!» І як сказав один філософ: «Неважливо, що 

робити, якщо практикуватися так, неначе від цього залежить ваше життя». 

Дуже часто через роки ми благословляємо труднощі, крізь які нам 

довелося пройти, навіть, і не бажаючи їх іншим… Просто саме через тертя 

відбувається рух у перед.  



13 

 Добра енергія – це золота середина між діями і роздумуваннями. 

Мудрець Індії Нісаргадатта сказав: «Мудрість говорить мені, що я – ніщо. 

Любов говорить мені, що я – все. І от між ними плине моє життя».  

Говорячи про енергію, маймо на увазі не лише енергію до роботи й 

справ – бо це часто проблема наших амбіцій. Вони – як морквина у тій 

притчі про віслюка, який йде за морквиною, що теліпається в нього перед 

носом, не усвідомлюючи, що та звисає з палиці на його спині. Не 

віддавайте всю свою енергію цьому крадію. Зберігайте її для своїх друзів: 

пізнання, відпочинку, задоволення…  

 Третя сила – УСВІДОМЛЕНІСТЬ. Це присутність в кожній миті 

свого життя. Це пробудженість.  Адже ми – у течіях сучасного життя – 

постійно впадаємо у необізнаність, стан протилежний усвідомленості. Бо 

ми постійно присвячуємо себе якимось цілям і результатам. Й у кращому 

випадку пам’ятаємо якісь уривки – посадили два ящика картоплі весною, а 

зібрали чотири восени. Наша ж задача – постійно вертатися в життя, 

бачити, як квітне яблуня, яким був рум’янець на щоці в дитини того ранку 

і т.д.   

Усвідомленість – це як відбиток ноги слона. Він настільки великий, 

що може містити відбитки всіх інших тварин. Усвідомленість вміщує всі 

інші методи та способи внутрішнього розвитку. Сьогодні це зрозумів світ 

науки, бізнесу і політики. Бути усвідомленим – це вже не духовна 

практика, але якість персоналу, яка високо ціниться.  

Четверта сила –  СПОКІЙ. Памятаєте, вислів: хто володіє собою – 

володіє світом.  

Є щось невпинне в людській активності, у цій постійній метушні… 

Близько двох  

Прагнучи завжди застовувати СПОКІЙ, ми пізнаємо безтурботність і 

сміливість перед будь-якими викликами. 

А п’ята сила – МУДРІСТЬ – це все те, що ми засвоїли дорогою: від 

розуміння власних здібностей та обмежень, до цінних думок та ідей! Коли 

ми йдемо шляхом самопізнання, звертаємо увагу на власний потенціал й 

здібності інших. Мудрий – хто знає, що знає мало, але достатньо. Мудрий, 

хто розуміє, що мати все – це мати найцінніше. Мудрий – хто терпляче 

чекає, але при цьому насолоджується всім, що навколо – незалежно, що це 

– сонечко, дощ чи сніг. 

Отже, підведемо підсумки: ВИСНОВОК 

П’ять сил працюють разом. В буддизмі їх описують як п’ять коней, 

які вправно везуть карету нашого буття до задоволення і звільнення. 

Усвідомленість – корінник, який торує шлях. За ним ідуть довіра і 

мудрість, а поруч – енергія та спокій. Їм потрібен баланс. Вони працюють 

разом, підкріплюючи одна одну. 

 Унікальність 5 сил в тому, що ми можемо свідомо їх розвивати в 

собі. Спершу, ми робитимемо це задля вирішення якоїсь проблеми, а 

потім, зрозуміємо, що вже не хочемо звертати з цієї дороги, що ці 5 сил 

стають способом життя. Якщо говорити образно, це ніби ми спершу 
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піднімаємось на вершину гори, щоб забрати капелюха , якого закинув туди 

вітер… Піднявшись, помічаємо яблуню, й вдруге йдемо вже свідомо – за 

яблуками. Й раптом помічаємо на узбіччі рожеві квіти, струмок… Й ми 

починаємо підніматись на гору постійно, бо побачили, що ми є щасливими 

на ній…  

Чистота наших дій і щирість у взаєминах зі світом – це 

надзвичайно важливе підгрунтя для успіху. Моральне виховання – це 

базис особистісного розвитку. Наш доторк до світу має бути доторком 

любові. Тоді ми безтурботні спокійні й непохитні у своєму поступі.  

Ці 5 сил стосуються всіх нас – якої б ми не були культури, 

середовища, посади. Це набір інструментів для вільного життя. Отже, 

майте ДОВІРУ до БОГА, а значить, до світу! Навчіться мобілізувати, 

накопичувати та поповнювати себе ЕНЕРГІЄЮ. Живіть кожну мить – 

УСВІДОМЛЮЮЧИ й смакуючи кожен момент. Будьте СПОКІЙНІ. 

Прагніть щодня зробити МУДРИХ вчинків більше, ніж немудрих. Більше 

мудрих слів Вам! Найкраще - будьте небагатослівні, але прекрасні, як 

зірки… І нехай Ваше світло буде світлом любові.  
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ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Анотація. У статті , досліджуючи проблеми сучасного менеджменту 

робиться акцент на таких його складових як інформація та комунікації, 

поскільки обмін інформацією пронизує всі управлінські функції, а 

комунікації розглядаються як сполучний процес у менеджменті.  

Ключові слова: інформація, інформаційний ресурс, менеджмент, 

управлінські рішення, менеджер. 

  

 Сучасна економіка оперує величезними потоками інформації, які 

необхідно ефективно збирати, структурувати й аналізувати для ухвалення 

правильних управлінських рішень. Одночасно різко скорочується час, 

відпущений на прийняття рішень. Там, де ціна рішення особливо висока, а 

швидкість реакції критична, на допомогу приходять передові інформаційні 

технології. 

 Поняття «інформація», як повідомлення про відомості, з середини 

XX століття набуло загальнонаукового визнання - одне з основних понять 

кібернетики та інформатики. На даний час не вибрано якогось одного, 

загальноприйнятого означення. Зокрема, поширені такі означення 

інформації, як: 

        –  повідомлення, відомості, які передаються адресату; 

        – зменшення, зняття невизначеності в результаті одержання 

повідомлень; 
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        –  повідомлення, нерозривно пов’язане з управлінням. 

 Менеджерам потрібна нова концепція, нове визначення поняття 

iнформацiї. Повинні бути розробленi новi методи отримання iнформацiї iз 

зовнішнього середовища, якi б поставляли не данi, а iнформацiю, а також, 

щоб ця iнформацiя була орiєнтована на менеджера, була необхідна йому як 

для розв’язку практичних задач, так i для прийняття стратегічних 

управлінських рiшень. 

 Управлінська діяльність, як процес вироблення та прийняття рішень, 

базується на інформації, від якості якої, від її повноти, достовірності, 

своєчасності залежать якість і дієвість управлінського впливу на об’єкти 

управління. Інформацію, яка використовується в управлінні, класифікують 

за різними ознаками (рис. 1) [1]. 

 Досліджуючи інформаційний аспект сучасного менеджменту, не 

можна обминути таку його важливу складову як “комунікація”. Як відомо, 

це поняття використовується багатьма науками і різні автори абсолютно 

по-різному його тлумачать. Зокрема: комунікація є опосередкованою і 

цілеспрямованою взаємодією двох суб’єктів . 

 Ця взаємодія може відбуватися в реальному геометричному просторі 

та астрономічному часі (рух матеріальних об’єктів) або в багатовимірному 

віртуальному просторі і часі (рух ідеальних суб’єктів: змістів, образів, 

ікон, знаків та ін.). Виходячи з цього, типологію комунікацій можна  

представити у вигляді схеми (рис.2.) [2] .  

 Комунікація виконує дуже важливі функції в суспільному житті, 

створюючи умови для забезпечення роботи не тільки інформаційної, а й 

усієї суспільної сфери. Щодо цього варто розглядати інформаційну сферу 

як своєрідну кровоносну систему суспільства, без якої функціонування 

економiчної, соцiальної, полiтичної та духовної сфер суспільства 

неможливе. 
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Рис. 1. Класифікація управлінської інформації 
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Рис.2. Типологія комунікацій 

 

Комунікація є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із 

найбільших загальних характеристик будь-якої діяльності, включаючи 

управлінську. Обмін інформацією пронизує всі управлінські функції, тому 

комунікації розглядаються як сполучний процес у менеджменті. Якщо 

комунікації налагоджені погано, рішення можуть бути помилковими, 

персонал може неправильно розуміти керівні команди, міжособистісні 

стосунки можуть деформуватися. Комунікації - це обмін інформацією, на 

основі якої керівник отримує дані, необхідні для прийняття рішень і 

доводить їх до працівників організації, а комунікаційна мережа - це 

сукупність індивідів, які постійно взаємодіють між собою на основі 

створених та функціонуючих інформаційних каналів. 

 Робота менеджера потребує ефективного обміну інформацією, який 

здійснюється під час комунікацій. Комунікації — це складні процеси, що 
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охоплюють кілька взаємозалежних етапів, кожен з яких є важливим для 

розуміння адресатом суті надісланого йому повідомлення. Якщо 

знехтувати певними правилами передавання інформації, її зміст може бути 

спотворено чи навіть утрачено. Тому слід обирати такий метод комунікації 

та комунікаційний канал, які б сприяли забезпеченню найефективнішого і 

найбезпечнішого обміну інформацією в кожній конкретній управлінській 

ситуації.  

 Основою комунікацій є інформація. Це найважливіший ресурс, який 

дає змогу організаціям розвиватися, зміцнювати стратегічні позиції. В 

умовах поділу праці без своєчасного надходження інформації неможлива 

спільна робота. Без неї менеджер не може сформулювати цілі, оцінити 

ситуацію, визначити проблеми, підготувати і прийняти рішення та 

проконтролювати його виконання, тобто належним чином здійснювати 

управлінські функції. 

 В класичній літературі з менеджменту проблеми, що пов’язані з 

комунікаційним процесом, висвітлюються, на наш погляд, досить 

поверхнево, в той час як з інформаційної сторони – це важлива його 

складова і вимагає більш широкого представлення в теорії менеджменту. 

  Особливий підхід до даного питання висловлює І. Адізес [3],  

підкреслюючи,  що відносно визначення менеджменту думки в галузі не 

збігаються. Для того, щоб організація була добре керованою, в ній повинні 

виконуватися чотири ролі. І обєднання цих ролей в одну цілісну систему 

покладено саме на комунікацію. 
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ПРОБЛЕМИ ОГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 

СУБʼЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Анотація: У праці описано організацію обліку оплати праці. 

Розглянуто теоретичні основи заробітної плати, як ключового чинника в 

роботі працівників. Описано форми та види заробітної плати. Окреслено, 

які чинники впливають на форми та види оплати праці, розглянуто 

класифікацію форм та видів оплати праці. Розкрито їх переваги та 

недоліки. Описано ознаки оптимальності обліку оплати праці. 

Проаналізовано списковий склад працівників, а також визначено якісні та 

кількісні характеристики трудового персоналу. Визначено основні 

проблеми та розглянуто шляхи оптимізації обліку заробітної плати. 

 

Ключові слова: заробітна плата, організація бухгалтерського 

обліку, системи оплати праці, форми оплати праці. 

 

Постановка проблеми: В  ринкових  умовах господарювання 

оплата праці базується на  двох  головних  принципах  –  економічній 

свободі ринкових суб’єктів  господарювання та їхній повній 

відповідальності за результати діяльності.  Тому  актуальними є питання 

організації обліку оплати праці, оскільки величина заробітної плати 

повністю залежить від ефективності роботи працівників та виконує 

функцію матеріального стимулу для них. 

 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Проблематика потребує подальших досліджень та вивчення законодавчої 

бази для організації обліку праці; вибір форм та систем оплати праці, 

шляхів їх удосконалення. Досягається  це завдяки удосконаленню 

методологічних правил та фіскальних процедур щодо облікового 

відображення  розрахунків  з  оплати  праці,  а також деталізації 

синтетичних та аналітичних рахунків. 

 

Постановка завдання: метою дослідження  є  вивчення  методів  

організації ведення  бухгалтерського  обліку  виплат  працівникам та 

шляхи їх удосконалення. 
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Виклад  основного  матеріалу дослідження. Організація  обліку  

оплати  праці основою соціально-трудових відносин різних категорій  осіб:  

працівників, роботодавців та держави, яка наповнює соціальні фонди 

шляхом сплати податків та платежів, базою для нарахування  яких  є  

виплати  працівникам. Функціонування системи оплати праці, потребує 

організації інформаційного забезпечення, тобто  формування  певного  

блоку  інформації,  тому  першочерговим  об’єктом  організації  обліку  є  

організація  переліку  показників. Склад  і  структура  інформації,  

визначаються потребами управління фондом оплати праці та  

розрахунками  з  працівниками.  

Також  на них впливають інші взаємопов’язані чинники:  

– зміст та обсяги фінансово-господарської діяльності; 

–  склад  показників  фінансової  та  статистичної звітності; 

– структура управління та виробництва.  

Під час реєстрації показників та їх відображення  в  обліку  

невід’ємною  умовою  забезпечення  оптимальності  інформації  є  

застосування  принципів  цілісності  та  реєстрації [1], крім того беруться 

до уваги якісні характеристики  інформації,  її  цінності  для  управління, 

переваги при вирішенні певних управлінських завдань. Це дасть змогу 

сформувати оптимальну за складом і змістом інформацію, уникати  

надлишкової  інформації,  забезпечить реєстрацію показників, що 

безпосередньо впливають на процеси господарювання, задовольняють 

потреби управління та дадуть змогу вирішити поставлені завдання [2]. Для  

інформації  з  обліку  праці  та  її  оплати найважливішими ознаками 

оптимальності є [2]:  

1)  достовірність  –  забезпечення  адекватності показників, що 

характеризують витрати праці  (кількість  відпрацьованого  робочого часу  

та  виробітку)  та  якісні  характеристики працівників (посада, професія, 

розряд, рівень кваліфікації) 

2)  багатократність  використання  –  бага-торазове  використання  у  

декількох  облікових  процедурах  (облік  заробітної  плати  в розрізі  

працівників  та  у  розрізі  структурних підрозділів,  видів  і  форм  

заробітної  плати, облік розрахунків з працівниками, облік єдиного  

соціального  внеску,  облік  податку  з доходів  фізичних  осіб),  а  також  їх  

застосу-вання  для  аналізу  та  контролю  заробітної плати; 

3)  своєчасність  –  забезпечення  вчасного нарахування і виплати 

заробітної плати пра-цівникам,  а  також  оперативного  прийняття 

ефективних управлінських рішень; 

4) системність – зв’язок показників первин-ного обліку 

(документів) з показниками аналі-тичного і синтетичного обліку та 

звітності. 

У  вітчизняній  нормативній  базі  питання обліку  та  звітності  за  

виплатами  працівникам  регулюються  Положенням  (стандартом)  

бухгалтерського  обліку  26  «Виплати працівникам»  [3].  Необхідно  

зазначити,  що однозначного  визначення  поняття  «виплати працівникам»  
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П(С)БО  26  не  надає,  тільки деталізує, які виплати до якої групи 

включаються,  та  дає  визначення  окремих  термінів. Виплати 

працівникам, відповідно до П(С)БО 26, поділяють на п’ять груп. Існуючі  

форми  оплати  праці  мають  підвиди,  які  забезпечують  відповідність  

виробничій  ситуації,  особливостям  мотивації  працівників певного 

підприємства тощо.  

В  ринкових  умовах  господарювання,  особливо  на  малих  

підприємствах    доцільно застосовувати  прості  системи  оплати  праці. 

Вибір форми оплати праці залежить від особливостей  підприємства:  

галузевої  діяльності,  організаційно-правової  форми,  місця 

розташування, системи оподаткування. 

Під  час  вибору  форми  оплати  праці потрібно враховувати 

психологічні, соціальні чинники, чинники пов’язані з мотивацією, 

відносини в колективі, економічні фактори. Відповідно до Закону України 

«Про оплату праці» [5]  підприємства  мають  право  самостійно обирати  

форми  та  системи  оплати  праці. Вказані  вище  форми  та  системи  

детально прописують  в  колективних  договорах,  генеральних,  галузевих  

угодах,  положеннях  про преміювання. Також деякі елементи можуть бути 

прописані в контракті, який укладається з працівником. 

Основним джерелом даних про розрахунки за виплатами 

працівникам є система бухгатерського обліку. Підсистема облікового 

відображення  розрахунків  за  виплатами  праців-никам містить всю 

необхідну інформацію про досліджуваний вид розрахунків. Облік  

персоналу  забезпечує  надання інформації  про  склад  працюючих  в  

розрізі отриманої  освіти  та  присвоєної  кваліфікації, віку, професій, 

стажу роботи та інших показ-ників, які відіграють важливу роль при 

нараху-ванні заробітної плати.  

Аналіз даних про персонал дає можливість виділити головні 

кількісні та якісні характеритики трудового колективу, знайти резерви для 

подальшого  покращення  щодо  чисельності та  якості  його  складу,  

цілеспрямовано  фор-мувати  команду  управлінців  та  виконавців 

високого рівня, які здатні забезпечити успішне функціонування й тривале 

існування підпри-ємства.  

Первинні  документи  з  обліку  праці  та  її оплати  повинні  бути  

сформовані  у  момент, коли відбулася відповідна господарська опе-рація 

або безпосередньо після її завершення. Документальне  оформлення  

господарських операцій,  у  тому  числі  з  праці  та  її  оплати, може  

здійснюватись  із  використанням  виго-товлених  самостійно  бланків,  які  

повинні обов’язково  містити  реквізити  типових  або спеціалізованих 

форм і відповідати основним вимогам до їх складання: 

– своєчасність; 

– достовірність показників; 

– заповнення всіх реквізитів; 

– правильність оформлення [7]. 
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Основним  первинним  документом  для обліку  використання  

робочого  часу,  інформація якого використовується при погодинній 

оплаті, є «Табель обліку використання робочого часу» (типова форма No 

П–5). «Табель» застосовується  для  обліку  використання робочого  часу,  

контролю  за  дотриманням працівниками  встановленого  режиму  робо-

чого  часу,  розрахунку  заробітної  плати  та складання статистичної 

звітності. Табельний облік ведеться за місцем основної роботи в бригадах, 

на фермах, в майстернях і т.д. обліковцем даного підрозділу або іншими 

уповно-важеними особами. 

Основним  джерелом  даних  про  розрахунки  за  виплатами  

працівникам  є  система бухгалтерського обліку (результат її 

функціонування – відповідні показники у фінансовій, статистичній та 

податковій формах звітності). Підсистема  облікового  відображення  роз-

рахунків  за  виплатами  працівникам  містить всю  необхідну  інформацію  

про  досліджуваний  вид  розрахунків,  що  дає  можливість стверджувати 

про перспективу задоволення інформаційних  потреб  управлінського  

персоналу  шляхом  вивчення  інформаційних потреб та відповідного 

налаштування облікового інструментарію.  

В процесі дослідження було виділено такі проблеми 

бухгалтерського обліку розрахунків суб’єкта господарювання за виплати 

працівникам, як: 

– документування операцій з нарахування заробітної плати та 

утримань з не 

– визнання та оцінки зобов’язань, що виникають при нарахуванні 

заробітної плати;– поділу виплат працівникам на види; 

– організації синтетичного та аналітичного обліку розрахунків за 

виплатами працівникам на бухгалтерських рахунках–  малої  

інформативності  звітності  щодо розрахунків за виплатами 

працівникам; 

– узгодженості норм національних та між-народних стандартів 

обліку щодо розрахунків за виплатами працівникам; 

–  узгодженості  форм  фінансової,  податкової,  спеціальної  та  

статистичної  звітності щодо розрахунків за виплатами 

працівникам. 

Для вирішення наведеного комплексу проблем доцільно:  

1) визначити на національному рівні правила  ідентифікації,  

визнання  та  оцінки,  класифікації зобов’язань перед працівниками від 

виконання програм (програми виплат з визначеним  внеском;  програми  

виплат  за  участю кількох  роботодавців;  програми  виплат  по закінченню  

трудової  діяльності;  програми виплат  інструментами  власного  капіталу  

тощо) у форматі методичних рекомендацій 

2) дотримуватись норм П(С)БО 26 «Виплати працівникам» щодо 

поділу виплат персоналу: «поточні виплати, виплати по закінченні 

трудової  діяльності,  виплати  при  звільненні, виплати  інструментами  

власного  капіталу підприємства,  інші  довгострокові  виплати». Узгодити  
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наведені  види  виплат  із  тими,  що наведені в Інструкції зі статистики 

заробітної плати [8]; 

3) використовувати   норми   П(С)БО 26  «Виплати  працівникам»  

[3]  в  цілому  при організації  бухгалтерського  обліку  розрахунків за 

виплатами працівникам та частково при побудові  системи  управлінського  

обліку  як складового  елемента  інформаційного  забезпечення  управління 

трудовими ресурсами суб’єкта господарювання. 

В  основі  удосконалення  системи  бухгал-терських  рахунків  з  

обліку  розрахунків  за виплатами працівникам лежить поділ потен-ційних 

винагород за виконувану роботу. Проаналізовані праці науковців свідчать, 

що при ідентифікації  субрахунків  та  аналітичних рахунків з обліку 

оплати праці слід дотриму-ватися  чинних  нормативно-правових  актів, а  

саме  Кодексу  законів  України  про  працю [8],  Закону  України  «Про  

оплату  праці»  [5], Інструкції  зі  статистики  заробітної  плати  [9], 

П(С)БО 26 «Виплати працівникам» тощо. 

Для вирішення наявних проблем потрібно ідентифікувати ще низку 

важливих факторів, що мають вплив на організацію аналітичного обліку  

розрахунків  за  виплатами  працівни-кам.  До  них  слід  віднести:  

організаційну  та виробничу  структуру  суб’єкта  господарювання;  

інформаційні  потреби  управлінського персоналу;  кваліфікаційну  

структуру  персоналу  суб’єкта  господарювання  тощо.  Тому, 

оптимальним є виділення аналітичних ознак виходячи  із  інформаційних  

потреб  управ-ління, належності персоналу до центрів від-повідальності  

або  ж  структурних  підрозділів та виходячи із видів виплат 

працівникам.Зважаючи на необхідність адаптації вітчиз-няної  системи  

обліку  до  міжнародних  стандартів  доцільним  є  відкриття  аналітичних 

рахунків 2-го порядку до субрахунків рахунку 66 «Розрахунки за 

виплатами працівникам», які б деталізували види потенційних винагород,  

що  можуть  бути  отримані  персоналом суб’єкта  господарювання  та  не  

підлягають накопиченню . Запропонована  система  аналітичного  обліку  

розрахунків  за  виплатами  працівникам забезпечить  раціоналізацію  

процесу  складання  статистичної  звітності  (Звіт  із  праці), податкової  

звітності  (Податковий  розрахнок  сум  доходу,  нарахованого  

(сплаченого) на  користь  фізичних  осіб,  і  сум  утриманого  з  них  

податку)  та  спеціальної  звітності (Звіт про суми нарахованої заробітної 

плати (доходу,  грошового  забезпечення,  допомо-ги,  надбавки,  

компенсації)  застрахованих осіб  та  суми  нарахованого  єдиного  внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), створить 

можливості для опе-ративного реагування на зміни в податковому 

законодавстві через продукування системою обліку аналітичних даних 

щодо нарахованих різноманітних за змістом виплат персоналу.  

Висновки.  При  розгляді  напрямів  удосконалення обліку 

розрахунків за виплатами працівникам необхідно зазначити факт наявності  

методологічних  правил  та  фіскальних процедур  щодо  облікового  

відображення досліджуваних  операцій.  
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СТАК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ЧАС 

Анотація. В цій статті подано  стан  економіки України та 

рекомендації, як кожен українець може допомогти економіці, проблеми 

економіки і також її існування у воєнний час. 

Ключові слова: економіка, фактори, відновлення, проблеми, війна, 

потреби. 

У надскладний для нас час українська IT-компанія Intellias 

оприлюднила рекомендації, як кожен українець може допомогти 

економіці. За оцінками, через вторгнення Росії до України українська 

економіка може втратити 10% свого ВВП.  Віце-президент з технологій 

Intellias Роман Павлюк зазначив, що найбільшого збитку завдали такі 

фактори: 

▪ майже повністю зупинену міжнародну логістику: аеропорти 

закриті, порти закриті, певні обмеження на державних кордонах; 

▪ основні логістичні склади в нас були розташовані під Києвом. Там 

зараз все заблоковано, а значить майже вся внутрішня торгівля, особливо 

онлайн, теж зупинилася; 

▪ Україна експортувала метал і зерно через порти, а вони 

заблоковані; 

▪ посівна кампанія, як і сільське господарство, під тотальною 

загрозою: основною "житницею" для нас є Південь, де вирощують 

соняшник і пшеницю – основний наш експорт; 

▪ міжнародні компанії, які мають виробництво в Україні, скоріш за 

все будуть змушені згортати виробництво через логістичні складнощі та 

високі ризики, а значить десятки тисяч людей лишаються без роботи; 
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▪ більше мільйона людей покинули свої домівки, і з ними робочі 

місця, а значить вони випали з економіки і перестали в неї вкладатися. 

В таких умовах прем’єр міністр Д. Шмигаль закликав українців, які 

перебувають в безпеці і мають можливість продовжувати працювати на 

територіях, де не ведуться бойові дії, відновлювати діяльність. Для цього 

Президент Зеленський вже анонсував податкову реформу і максимальну 

дерегуляцію бізнесу: «Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну 

роботу свого бізнесу в межах українського закону». 

Intellias наводить поради для пересічних українців, як можна 

допомогти у відновленні економіки вже зараз: 

1.  Перестаньте волонтери ти заради того, щоб волонтерити. Так ви 

жертвуєте робочим часом. Якщо у вас є зараз робоче місце, і там є робота, 

то це і є ваш основний рубіж оборони Батьківщини. 

2.  Продовжуйте обертати гроші: заплатіть рахунки, заплатіть 

податки, замовте випічку у вашої знайомої, як ви це робили до війни, 

зробіть манікюр, стрижку у барбершопі, купуйте продукти у тому ж 

магазинчику, як і раніше, заплатіть за квартиру, оплатіть заняття з 

терапевтом, тренером з йоги і т.д. 

Старайтеся тримати оборот коштів максимально можливим. Це буде 

ваш вклад в боротьбу, і це нормально! 

3.  Підприємці, при найменшій можливості тримайте бізнес 

відкритим! Особливо на заході України, де загрози війни менші. Це дуже 

критично зараз. 

4.  Тим, хто виїхав закордон: шукайте роботу і негайно приступайте 

до неї. Ваші пожертви на армію і перекази в Україну, навіть мінімальні, 

будуть дуже цінними для нас. Якщо ви маєте можливість евакуюватися і 

не припиняти роботу на українські компанії – робіть це. Сплата податків в 

Україні дуже важлива.  
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Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує, що з 7 

березня кількість вакансій почала зростати. Протягом останнього тижня 

з’являється 250-500 нових вакансій щодня. 

14 квітня 2022 року відбулась дискусія «Підтримка української 

економіки в часи війни і плани її відновлення – погляд з України», 

організована Мережею Фундацій «Відкрите суспільство» (в т.ч. 

Міжнародний фонд «Відродження») та українськими громадськими 

організаціями: Інститут аналітики та адвокації, Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій, Центр економічної стратегії та DiXi 

Group. 

Під час дискусії спікери та спікерки говорили про перспективи 

України щодо наслідків війни, а також варіанти та рекомендації міжнародній 

спільноті щодо того, як враховувати це у своїх національних планах щодо 

економічної стійкості.  

Адже на додачу до катастрофічних людських жертв, вторгнення росії в 

Україну, яке все ще триває, має руйнівний вплив на економіку країни та 

майбутнє її 44 мільйонів громадян. 

У середині березня Міжнародний валютний фонд очікував, що у 2022 

році економіка України через війну скоротиться на 10 %, за умов 

«швидкого» припинення бойових дій та значної міжнародної фінансової 

підтримки. Якщо ж війна триватиме й далі, перспективи скорочення 

виробництва будуть набагато гіршими. На додачу, понад 10 мільйонів людей 

були вимушені покинути свої домівки, а більш ніж чотири мільйони – 

залишити країну. 

Україна, яка вже перед війною мала борги, після 24 лютого отримала 

мільярдні позики та пільгові кредити від міжнародних фінансових установ. 

Український Уряд залишається непохитним у своїй обіцянці продовжувати 

виконувати боргові зобов’язання. Але водночас Київ, ймовірно, зіткнеться зі 

зростаючим тиском розглянути й інші варіанти, зокрема добровільну 

реструктуризацію або прощення боргу. 
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Дискусія «Підтримка української економіки в часи війни і плани її 

відновлення – погляд з України»  представила українські погляди на 

наслідки війни та рекомендації міжнародній спільноті щодо того, як 

найкраще підтримати Україну під час війни та продовжувати цю підтримку 

до її відновлення. 

Лише за перший квартал поточного року економіка України 

скоротилася на 16%, повідомило профільне міністерство.  

Влада України через російське збройне вторгнення очікує цього року 

сильного обвалу економіки. "Наш прогноз скорочення ВВП у першому 

кварталі 2022 року становить 16%, а річне падіння може досягти 40%", - 

написав заступник міністра економіки України Денис Кудрін на своїй 

сторінці у Facebook увечері у п'ятницю, 1 квітня. 

За словами Кудріна, найбільше постраждали галузі, в яких 

неможлива дистанційна робота - авіаційні, морські перевезення та сфера 

послуг, де бізнес працює безпосередньо із споживачами. Заступник 

міністра додав, що у процесі відновлення економіки пріоритетне значення 

мають сільське господарство, виробництво продуктів харчування та 

роздрібні мережі. 

Раніше Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначав, що 

через війну не працює від 30 до 50 відсотків економіки країни.   

Російська агресія проти України докорінно змінила нашу економіку. 

Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна 

робота. Це, зокрема, авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де 

бізнес працює безпосередньо зі споживачами. 

Хоча значна частина підприємств призупинила свою діяльність, але 

протягом останніх 10 днів економіка в цілому почала оживати, бізнес в 

безпечних регіонах повертається до роботи. Особливо, варто відмітити 

аграріїв, які вже розпочали посівну. 

В процесі відновлення економіки пріоритетними є галузі, що 

безпосередньо забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють нашу 

https://m.dw.com/ru/fotohronika-vojny-v-ukraine/t-61008169
https://m.dw.com/ru/prognoz-jekonomika-rossii-v-2022-godu-obvalitsja-na-10-procentov/a-61313215
https://m.dw.com/ru/sergej-guriev-ja-schitaju-vladimira-putina-vragom-rossii/a-61216224
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обороноздатність. Це, зокрема, сільське господарство, виробництво 

продуктів харчування та роздрібні мережі, через які ці продукти від 

виробника потрапляють до споживача. 

Особливу увагу приділяємо комунальним та енергетичним 

підприємствам, аби вдома у людей було тепло, світло та газ. Також 

концентруємося на виробничих підприємствах, що виконують завдання 

для Збройних сил України. Наприклад, легка промисловість, що шиє для 

армії одяг та взуття, підприємства оборонно-промислового комплексу, які 

ремонтують техніку, виготовляють ремкомплекти, здійснюють інші роботи 

по обслуговуванню ЗСУ. 

Працюючи 24/7, ми пришвидшуємо перемогу над ворогом і 

створюємо передумови для відбудови української економіки в мирний час. 
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Сучасні підходи до діагностики функціонального стану 

 опорно-рухової системи студента 

Анотація. У статті висвітлено сучасні підходи до діагностики 

функціонального стану опорно-рухової системи студента. Для оцінювання 

здоров’я молоді рекомендовано використовувати п’ять критеріїв: рівень і 

гармонійність фізичного розвитку; рівень функціонування основних 

систем організму; рівень фізичної підготовленості; рівень імунного 

захисту й неспецифічної резистентності; наявність або відсутність 

хронічних захворювань. 

Ключові слова: опорно-руховийапарат, морфофункціональний 

механізм, кістково-м’язова система, з’єднувально-тканинне сухожилля, 

хребетний стовбур, постава, біостатика, скелет.     

 

Для оцінювання здоров'я молоді рекомендовано використовувати 

п'ять критеріїв: рівень і гармонійність фізичного розвитку; рівень 

функціонування основних систем організму; рівень фізичної 

підготовленості; рівень імунного захисту й неспецифічної резистентності; 

наявність або відсутність хронічних захворювань [1,2]. 

Фізичний розвиток - термін, котрий має в теорії та методиці 

фізичного виховання два тлумачення, а саме: 

це процес розвитку, формування рухової функції людини у 

філогенезі й онтогенезі; 

це стан рухової функції людини в конкретний момент часу, який 

характеризується фізичними параметрами будови тіла та рухового апарату. 

Для показників фізичного розвитку властиві соматометричні розміри 

(довжина, маса тіла, обсяг грудної клітки); фізіометричні (життєва ємкість 

легень, кистьова динамометрія, станова сила); соматоскопічні (постава, 

розвиток кістково-м'язової системи, будова тіла, статевий розвиток, 
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жировідкладення) [43,44]. Вивчаючи взаємозв'язок цих показників, можна 

встановити рівень фізичного розвитку. 

Оцінювання функціонального стану ОРА включає визначення стану 

хребта, опорно-ресорних властивостей стопи й м'язового корсета тулуба, а 

також основних фізичних якостей, пов'язаних із рівнем фізичного розвитку 

[3,4]. 

Нормальна функціонування ОРА характеризується шістьма 

головними ознаками: розташуванням осистих відростків хребців на одній 

лінії; розміщенням надпліч, плечей на одному рівні; розташуванням кутів 

обох лопаток на одному рівні; однакових трикутників талії, що 

утворюються боковою поверхнею тіла й вільно опущеними руками; 

розміщенням сідничних складок на одному рівні; правильними вигинами 

хребта в сагітальній площині (глибина поперекового лордозу - до 5 см, 

шийного - до 2 см). 

На сьогодні в практиці медичних і педагогічних досліджень 

накопичено величезний досвід використання різноманітних методів 

вимірювання та оцінювання рухової функції стопи людини. 

Візуальні методи вважають найпростішими й поширеними. Зазвичай, 

вони використовуються під час профілактичних оглядів, полягають в 

огляді медіального (внутрішнього) склепіння стопи та підошовної поверхні 

обох стоп. Для візуальної оцінки склепіння стопи можна застосовувати 

функціональні проби. Це, передусім, піднімання на носок і підняття 

пальців стопи без відриву від поверхні опори. 

Одним із найбільш інформативних методів виявлення 

функціональних порушень біомеханіки стопи є комп'ютерна подоскопія й 

тензометрія. 

Зі сплющенням склепінь стопи зміщується ЗЦМ тіла, що 

відображається на стані нижньої кінцівки, хребта, внутрішніх органах і 

всього ОРА в цілому. 
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У дошкільному віці стопа перебуває в стадії інтенсивного розвитку, 

її формування ще не завершено, тому будь-які несприятливі зовнішні дії 

можуть спричиняти виникнення тих або інших функціональних 

відхилень). 

Візуальний метод передбачає огляд постави людини в певній 

послідовності (спереду, ззаду, збоку). При нормальній поставі осі тулуба й 

голови розташовані на одній вертикалі, перпендикулярній до площі опори, 

тазостегновий та колінні суглоби розігнуті, вигини хребта помірно 

виражені, плечі відведені назад і ледь опущені, лопатки розташовані 

симетрично та притиснуті до ребер, живіт плоский або помірно випуклий. 

Якщо такі ознаки відсутні, то існує порушення постави. 

Зазвичай, під час візуального огляду при визначенні типу порушення 

постави оцінюють висоту розміщення плечових ліній, нижніх кутів 

лопаток і їх відставання від грудної клітки, форму просвітів та їх 

утворення внутрішніми поверхнями рук і тулуба. 

Пальпаторний метод. Із вихідного положення «основна стійка» 

обстежуваний виконує незначний нахил уперед. Дослідник м'якоттю 

дистальної фаланги середнього пальця проводить по остистих відростках 

хребців, орієнтуючись на середню лінію; оцінювання - при наявності 

порушення постави палець відхиляється вбік [5]. 

Метод функціональних проб зазвичай використовують за підозри 

порушення постави. При цьому потрібно встановити, функціональне це 

порушення чи фіксоване. Обстежуваний виконує вис або нахил уперед із 

положення основної стійки, руки вгору. Якщо відхилення в поставі не 

змінюється, то воно фіксоване, відповідно, якщо змінюється - порушення 

функціональне [6]. 

Рентгенографія - це своєрідний негатив зображення тіней, отриманий 

за допомогою опромінення організму променями. Оцінювання - там, де 

випромінювання спокійно проходить через тканини, утвориться темна 

пляма, а там, де частина променів затримується через підвищену щільність 
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тканин, пляма на плівці стає більш світлою. Ренгенографія досить 

шкідлива для здоров'я. 

Кісткове сканування. Для діагностики вводять у кров нешкідливу 

радіоактивну речовину. Через кілька годин ця речовина проникає у 

кісткову систему, її випромінювання сприймається пристроєм, що нагадує 

лічильник Гейгера, а результат відбивається на екрані, або записується у 

вигляді картинки. Оцінювання - якщо в певному місці відзначається 

посилений обмін речовин, то підвищуються кількість контрольної 

речовини й рівень радіоактивності, що відбивається на зображенні у 

вигляді чорної плями. 

Термографія дає змогу виявити патологічні зміни кровообігу. 

Запальний процес супроводжується його локальним посиленням, під час 

якого на шкірі утворюється теплова пляма. Особливий датчик сприймає 

теплове випромінювання та малює на екрані комп'ютера картинку, на якій 

яскравим кольором будуть виділені ділянки хребта з найбільш 

напруженими м'язами. Отримані результати уможливлюють дуже точне 

визначення тих ділянок м'язів, які потрібно активізувати або розслабити, 

що підвищує ефективність підбору вправ для коригувальної гімнастики 

[7]. 

Ультразвукове дослідження. Методика цього дослідження дає 

можливість зібрати максимум інформації про хребет без травмування 

організму й використання іонізуючих випромінювань. Певний прилад 

випромінює нешкідливі високочастотні звукові хвилі, які відбиваються від 

тканин тіла, що мають різну щільність. Взаємодія відбитих звукових хвиль 

створює малюнок хребта, який діагностується. 

Томографія. Методика томографії хребта передбачає виконання серії 

рентгенограм за рахунок спеціальних методів зйомки, що дає змогу 

одержати знімки на різній глибині тіла обстежуваного. Вивчення всієї серії 

зображень уможливлює більш достовірний діагноз. 
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Комп'ютерна томографія. Інтенсивність випромінювання знижена до 

мінімуму; сприйняття сигналів, які засвічують плівку, забезпечується 

спеціальними датчиками, з'єднаними з обчислювальною машиною. За 

допомогою складних обчислень машина вибудовує «картину» тіла із 

середини. Комп'ютер вираховує зрізи, які діагностується, із кроком 3-5 мм. 

Головна перевага комп'ютерного томографа полягає в тому, що він дає 

можливість виявити такі розходження, які не здатне побачити людське око. 

Ця методика уможливлює відтворення тривимірного зображення хребта. 

Комп'ютерно-оптична діагностика - найбільш сучасний метод. 

Перетворення інформації про форму поверхні спини в зображення 

інтерферограми з фазовим кодуванням вимірювальної інформації в 

топографії здійснюється методом проекції смуг із перехресними 

оптичними осями камери й проектора, який є графічним описом рельєфу 

поверхні спини пацієнта у вигляді ізоліній. На отриманій картинці видно 

всі осі тіла: вісь самого тулуба, лінію хребців, вісь плечового пояса й таза. 

Крім усього цього, машина відтворює також бічну проекцію хребта, 

уможливлюючи з точністю до міліметра визначити глибину фізіологічних 

вигинів, їх довжину та взаємне розташування. Одна з головних переваг цієї 

методики - можливість охопити не лише спину, а й весь ОРА (ноги, руки, 

таз, спину, шию й голову) одночасно, одним знімком. Комп'ютерно-

оптична діагностика показує не тільки стан осей нашого тіла, але й силу 

роботи навколохребцевих м'язів, а також зміну всіх параметрів відразу 

після корекції. При цьому фізична робота перед дослідженням ніяк не 

впливає на його результати, відображає картину розподілу м'язового 

тонусу. 

Проведений аналіз літературних джерел дав підставу узагальнити 

теоретичну інформацію щодо будови й функцій хребетного стовпа та 

стопи людини, а також методів діагностики й оцінки їх стану. На нашу 

думку, серед указаних методів діагностики стану ОРА на найбільшу увагу 

заслуговують методи відеокомп'ютерної діагностики, оскільки вони 



37 

доступні, не шкідливі для організму людини та уможливлюють точне 

визначення лінійних і кутових характеристик біогеометричного профілю 

постави й стопи та здійснення за їхніми результатами не лише 

профілактики й корекції, але навіть і превентивної профілактики 

можливих функціональних порушень ОРА. 
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ІНДЕКС ІНКЛЮЗІЇ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Актуальність. Наше суспільство зобов’язане дати можливість кожній 

особистості, незалежно від її потреб та інших обставин, повністю 

реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству і стати 

повноцінним його членом. В Україні спостерігається тенденція активного 

включення в соціальне життя осіб з інвалідністю. Цьому сприяє 

законодавче закріплення права на освіту осіб з особливими освітніми 

потребами і надає їм можливість отримувати освіту в усіх навчальних 

закладах. Інклюзивна форма освіти дозволяє студентам з інвалідністю 

навчатися у ЗВО, поряд з іншими здоровими студентами та створює 

оптимальні умови навчання.  

Сьогодні не можна говорити про розвиток сучасної освіти без процесів 

реалізації інклюзії. Саме створення інклюзивного освітнього середовища є 

важливою умовою включення молоді з особливими потребами в освітній 

процес закладу вищої освіти. Це забезпечить адаптацію студентів до вимог 

системи вищої освіти та адаптацію системи до потреб таких осіб.  

Актуальність проблеми інклюзивної освіти у вищій школі обумовлена 

перш за все тим, що в Україні навчається близько 0,4% студентів з 

особливими потребами і проблема навчання та професійної реабілітації 

таких студентів потребує нових теоретичних і методологічних підходів та 

новітніх навчальних технологій. 

 Аналіз сучасних досліджень засвідчує неухильне зростання наукового 

інтересу до створення освітнього середовища у закладах вищої освіти, що 

потенційно гармонізує розвиток фізичних і духовних сил, здібностей, 

обдарувань особистості, оптимізує реалізацію потенціалу в умовах 

гуманізації суспільства, формування внутрішньої інтелектуальної і 

моральної свободи особистості, орієнтує на соціально значущі духовні 

цінності.  

Сутність теоретичних понять інклюзивної освіти достатньо повно 

викладена у працях Д. Гарнера, А. Дайсона, М. Кінг-Сірса, Д. Леско, П. 

Міттлера, М. Уілл, А. Лурія, Д. Ельконіна, Т. Лормана, Д. Харві та ін. 

Вивченням окресленої проблеми на пострадянському науковому просторі 

чимало приділяють увагу такі вчені, як : В. Ардзінба, Т. Бут, С. Колосов, 

А. Колупаєва, І. Ломакова, М. Сварнік, В. Ткачук, О. М. Таранченко, І. О. 
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Білозерська, Л. В. Будяк та ін. А в працях В. Бондаря, І. Іванової, І. 

Калініченко, А. Колупаєвої, К. Кольченко, Г. Нікуліної, Л. Сердюк, А. 

Шевцова, П. Таланчука обґрунтовано концептуальні основи впровадження 

інклюзивної освіти в систему вищої освіти України. 

 Однак, незважаючи на високу потребу в інклюзивній освіті осіб з 

інвалідністю у ЗВО, її реалізація відбувається з великими труднощами і на 

даний момент знаходиться на етапі дискусій. На сьогодні не сформовано 

комплекс нормативно-правових та методичних документів, науково 

обгрунтованих розробок і рекомендацій, які регулюють і забезпечують 

організацію навчального процесу студентів з особливими потребами у 

закладах вищої освіти України; не вивчено проблеми і труднощі соціальної 

адаптації до вузівського середовища. 84 

 Мета дослідження полягає в аналізі умов створення безбар'єрного 

середовища для осіб з інвалідністю в умовах закладу вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу. В останні роки спостерігається зростання в 

соціальній структурі населення країни кількості осіб з інвалідністю й 

недостатнім рівнем включення в освітнє та соціальне середовища. 

Створюючи можливості для соціального суспільного і особистісного 

розвитку молодої людини з інвалідністю держава не тільки рухається 

шляхом демократизації, але й готує кваліфіковані кадри для власного 

майбутнього. Однак вступаючи до вищого навчального закладу молодь з 

обмеженими можливостями стикається з цілою низкою проблем 

вирішувати які необхідно в плідній співпраці всіх структурних підрозділів 

вищу. 

 Право кожної молодої людини з інвалідністю на отримання освіти 

закріплено низкою міжнародних та державних законодавчих документів, 

основними з яких є: Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі 

освіти  

(1960 р.); «Всесвітня декларація про освіту для всіх» (Таїланд, 1990 р.); 

«Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів»  

(ООН, 1993 р.); «Саламанкська Декларація про принципи, політику і 

практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами» і 

програма «Рамки дій за освітою осіб з особливими потребами» (1994 р.); 

Конвенція ООН «Про права інвалідів» (2006 р.). та ін.; Конституція 

України (1996 р.); Закон України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» (1991 р.); накази МОН України «Про створення умов 

щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю» (2005 р.), «Про 

організацію інтегрованого навчання інвалідів у вищих навчальних 

закладах III – IV рівнів акредитації незалежно від форми власності і 
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підпорядкування» (2009 р.), «Концепція розвитку інклюзивної освіти» 

(2010 р.) та ін. 

 Однак, на нашу думку, створення та функціонування системи вищої 

освіти в Україні стає можливим лише за умови розвитку соціальної роботи 

з молоддю з особливими потребами у закладах вищої освіти, які 

впроваджують ідеї інклюзивного навчання. 

 Несприятлива тенденція щодо поширення інвалідності в світі, а в Україні 

зокрема, спричинила необхідність розв’язання проблеми щодо освіти 

молоді з інвалідністю. Значною мірою це зумовлено тим, що повноцінне 

існування та розвиток людини, зокрема осіб з особливими потребами, 

неможливі без здобуття якісної освіти, а професіоналізація та сприяння 

кар’єрному росту молоді з інвалідністю потребують розбудови такої 

системи вищої освіти, де запроваджувалося б навчання студентів з різним 

рівнем здоров’я на паритетних засадах [ 2, с.104]. 

 Ми виявили проблеми, які посилюються наявністю протиріч між 

вимогами, що висуваються сьогоденням до соціально успішної молодої 

людини, та відсутністю можливостей для осіб з інвалідністю отримати 

необхідний соціальний досвід шляхом соціальної ексклюзії: наявність 

середовищних бар’єрів, нетолерантне ставлення оточення, обмеженість 

міжособистісного спілкування та професійної самореалізації; потребою 

держави у висококваліфікованих та соціально активних фахівцях та 

ускладненнями, що виникають у студентів із особливими потребами на 

шляху здобування якісної вищої освіти, у зв’язку з практично-методичною 

неготовністю середовища ЗВО [1, с. 23-41 ]. 

 Для молодих людей з інвалідністю визначені суперечності розвитку 

особистості у студентському віці можуть посилюватися під впливом 

внутрішніх (інтелектуальний рівень, вихованість, характерологічні 

особливості тощо) і зовнішніх стигматизуючих (економічний, політичний, 

соціальний тощо) факторів [3, с. 38 ]. Ми вважаємо, що такий фактор як 

«стан здоров’я» є багатовимірним і не може розцінюватися тільки як 

внутрішньо-особистісний, а має розглядатися і як соціальний. Через 

проблеми здоров’я, що призводять до інвалідності особистості, 

відбуваються зміни траєкторії психологічного і соціального розвитку 

людини, що спричиняють маргіналізацію та соціальну ексклюзію [2, с.211 

]. 

 На нашу думку, ефективність вищої освіти для людей із особливими 

потребами багато в чому залежить від готовності особистості до 

повноцінного функціонування в суспільстві, здобутті знань, переходу від 

позиції «споживача» до позиції «творця». 85  
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Ми з'ясували сутність соціальної роботи зі студентами з інвалідністю в 

умовах ЗВО і дійшли висновку, що необхідність вирішення соціально-

педагогічних проблем зумовлює потребу у налагоджені взаємодії між 

всіма субʼєктами освітнього процесу. При чому, подолання проблем 

студентської молоді з інвалідністю має бути важливим завданням 

соціально-педагогічної діяльності у вищій школі. Відбуватись це має 

шляхом розвитку соціальних якостей студентів із особливими потребами, 

соціальне виховання студентської молоді, організоване фахівцями 

соціально-педагогічної сфери, за умови впровадження посади соціального 

педагога у вищій школі як логічного продовження загальнодержавної 

системи соціального виховання в цілому. 

 Створення інклюзивного освітнього середовища в системі вищої освіти 

України є ключовим чинником, що впливає на інтенсивне реформування 

традиційної вищої школи, уможливлюючи доступ до якісної освіти особам 

з особливими освітніми потребами. Збільшення фактичної чисельності 

молоді, у якої констатовано інвалідність, та інтенсивність інтеграції таких 

осіб в освітній простір вимагають формування інклюзивного освітнього 

середовища в системі вищої освіти України. Це дасть змогу забезпечити 

неперервність навчання, створити можливості для самореалізації молоді з 

інвалідністю. 

 Інклюзія створює умови для активізації участі всіх студентів і викладачів. 

Вона допомагає ЗВО більш повно враховувати різноманітні особливості 

студентів, обумовлені їхнім походженням, умовами проживання, 

інтересами, досвідом, знаннями і навичками. Інклюзивний розвиток 

відбувається тоді, коли викладачі і студенти в своїх діях керуються 

інклюзивними цінностями та поєднують споріднені ініціативи. Водночас, 

ефективність їхніх ініціатив знижуватиметься, якщо ЗВО не демонструє 

готовності ввести інклюзивні цінності до свого більш формалізованого 

плану розвитку. Індекс можна інтегрувати до процесу створення такого 

плану. Для цього потрібно організувати всебічний аналіз діяльності ЗВО та 

її відносин зі своїми спільнотами та середовищем. Такий метод сам по собі 

сприяє інклюзивному розвиткові ЗВО, він ґрунтується на тому, що вже 

відоме, та спонукає до подальшого вивчення ситуації.  

На нашу думку, інклюзивний розвиток передбачає процес порівняння 

існуючої практики ЗВО з тими кроками, щоб навчальний заклад став 

інклюзивним. Індекс інклюзії забезпечує структурований огляд існуючої 

практики вищого закладу вищої освіти з максимальною участю всіх. Такий 

процес самооцінки сам по собі стає частиною інклюзивного розвитку.  

У цьому аспекті ЗВО може керуватися «Індексом інклюзії», основною 

метою якого є покращення навчальних досягнень 100% студентів шляхом 
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використання інклюзивної практики. Це відбувається через процес 

самооцінювання трьох основних аспектів: - Культури навчального закладу. 

- Освітньої політики на рівні навчального закладу. - Практики 

впровадження інклюзивних підходів. Освітня політика на рівні 

навчального закладу регламентує його діяльність, практика включає в себе 

навчання, викладання, розробку та використання ресурсів, а організаційна 

культура відображає ставлення, цінності та переконання [ 1]. Отже, 

визначені три основні аспекти і створюють безбар’єрне освітнє 

середовище.  

Висновки. Стратегія розвитку інклюзії навчального закладу шляхом 

створення безбар’єрного середовища - це не просто сума якихось 

пропозицій зі здійснення в навчальному закладі додаткових дій та ініціатив 

по відношенню до студентів з інвалідністю, у ній розкриваються способи 

позитивної зміни навчального закладу відповідно до інклюзивних 

цінностей. Ці позитивні зміни не є тільки альтернативою підвищення 

успішності студентів, вони повинні сприяти створенню справжніх 

відносин співробітництва в середовищі студентів і викладачі ЗВО. 

Прийняття й дотримання сформульованих у стратегії розвитку інклюзії 

цінностей і принципів інклюзії дозволять домогтися сталого покращення 

розвитку у закладі вищої освіти підходів, характерних для інклюзивної 

освіти. 86 
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РОЛЬ СІМЇ У ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Анотація. В статті висвітлено основні наукові підходи до вивчення 

соціально-педагогічних проблем профорієнтації дитини з особливими 

освітніми потребами, проведено аналіз досліджень, що вирішують 

поставлену проблему, намічено шляхи вирішення проблем успішного вибору 

професії особливої дитини. 

Ключові слова. Профорієнтація, рання реабілітація, діти з 

особливими освітніми потребами. 

 

Постановка проблеми. Сучасні ритми життя з важкими емоційними 

напруженнями та стресовими ситуаціями, особливості соціально-

економічного розвитку, екологічна ситуація, рівень розвитку медицини та 

багато інших факторів зумовлюють збільшення кількості важких 

захворювань серед дітей в пренатальний, натальний та постнатальний 

періоди життя дитини, Це часто виливається у набутті статусу особливої 

дитини і втраті можливостей до нормального розвитку, а в подальшому і 

до неможливості самостійного життя. Оскільки стан здоров’я людини не 

дозволяє  самостійно забезпечувати свої потреби в кожній правовій і 

цивілізованій країні сформувалася система соціального забезпечення осіб з 

особливими потребами, де чи не найпершим завданням є активізація таких 

осіб і надання їм рівних можливостей для отримання професії, 

можливостей для самозабезпечення і гідної заробітної плати.  

Саме тут слід звернути увагу на особливу роль сім’ї у процесі 

вирішення поставленої проблеми. Оскільки це саме та соціальна одиниця з 
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якої  починається розвиток кожної дитини і, яка бере на себе 

відповідальність за розвиток і якість життя людини в цілому і окремо за 

вибір професії, а також за надання можливостей, щоб її отримати. 

Особливо гостро це питання стоїть для тих сімей, які виховують особливу 

дитину. В нашій країні існує ряд нормативно-правових документів 

стосовно підтримки і допомоги сім'ям, де є діти з особливими потребами. 

Проте основний тягар з вирішення соціальних проблем, пов'язаних з 

інвалідністю дитини, все ж таки лежить на плечах батьків. Тільки вони 

розуміють всю відповідальність за їх виховання, повноцінний розвиток, 

гідну самооцінку, соціальну адаптованість. Ситуація ускладнюється ще 

тим, що багато кому з батьків бракує відповідних психологічних, 

педагогічних, юридичних знань. Часто для самих батьків дітей з 

особливими потребами необхідно створювати атмосферу, щоб час від часу 

вони мали можливість знімати психологічне напруження 

Аналіз актуальних досліджень. Вивченням актуальних питань 

профорієнтаційної роботи з дітьми в тому числі із особливими освітніми 

потребами займалися велика кількість вчених в таких наукових галузях як 

педагогіка, психологія, соціальна робота, медицина, дефектологія та 

спеціальна педагогіка тощо. У наукових працях учених (В. Гладкова, Є. 

Єгорова, О. Ігнатович, В. Кириченко, В. Кобченко, О. Коропецька, Н. 

Отрощенко, О. Протас та ін.) розкрито основні поняття профорієнтаційної 

роботи, визначено завдання, компоненти, шляхи та методи профорієнтації 

в закладах загальної середньої освіти. вмінням зробити крок назустріч 

сім'ям з дітьми [2, 4 ]. 

Розглядаючи проблеми соціалізації дітей-інвалідів, у сучасній 

педагогічній літературі ми зупиняємося на перших засновниках 

спеціальної та корекційної дошкільної педагогіки таких, як Л. С. 

Виготський, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, Я. А. Коменський, К. 

Д. Ушинський, Г. Песталоцці, А. Дистирвег, М. Монтессорі. Роботи 

видатних учених указують фахівцям на теоретичне осмислення впливу 
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біологічних та соціальних факторів розвитку особистості дитини, 

розкривають проблеми відхилень у розвитку, проблеми виховання та 

підготовки до навчання. Приділяють увагу створенню адекватних методів 

та форм корекційної роботи з дітьми, які мають проблеми у спілкуванні та 

розвитку [6]. Аналіз наукових праць свідчить, що проблема профорієнтації 

дітей із різними освітніми потребами у спеціальних закладах загальної 

середньої освіти є достатньо дослідженою, однак роль сім’ї у процесі 

професійного самовизначення вимагає доопрацювання науковцями в 

різних наукових сферах з метою покращення саморозвитку і якості життя 

особи з особливими потребами. 

Метою статті є акцентуація на актуальних проблемах 

профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами, що формуються 

протягом всього періоду захворювання та визначення особливо важливої 

ролі сприятливої атмосфери в сім’ї та правильної систематичної роботи 

батьків у реалізації поставленого завдання. 

Методи дослідження використані в процесі роботи: теоретичний 

аналіз наукових праць з постановленої тематики та практичний досвід 

роботи. 

Виклад основного матеріалу. Професійна орієнтація інвалідів у 

працездатному віці, дітей-інвалідів здійснюється відповідно до 

індивідуальної програми реабілітації інваліда для підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці, визначення можливостей до 

професійної підготовки, перепідготовки і наступного 

працевлаштування[1]. 

Вибір професії це безперечно одне з найважливіших і найперших 

серйозних питань, яке доводиться вирішувати дитині. І від цього вибору 

багато в чому залежить рівень життя людини в майбутньому. Для того, 

щоб він був правильним і результативним необхідно зважати на низку 

факторів: індивідуальні задатки, отримані знання, вміння і навички, 

психологічні особливості характеру, можливості середовища, в якому 
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проживає дитина. Ці всі чинники загострюються, коли йдеться про дитину 

з особливими потребами. Часто їхні інтелектуальні, психологічні, 

фізіологічні, соціально-економічні можливості є обмеженими, що значно 

скорочує список професій, які вони можуть обрати для себе. Тому, якщо 

ми говоримо про профорієнтацію таких дітей основне завдання 

суспільства максимально розширити перелік професій, які вони можуть 

отримати в силу своїх особливостей здоров'я. 

Для того, щоб виконати таке завдання потрібно звернути увагу на 

низку проблем, які зашкоджують досягненню мети: 

1. Досягнення потрібного рівня інтелектуального розвитку, що 

часто є досить складно, так як великий відсоток особливих діток мають 

затримки розвитку,  розлади уваги, пам’яті, мислення тощо. 

2. Формування сприятливого внутрішнього психологічного фону 

дитини, а саме вміння адекватно поводити себе серед однолітків, 

налагоджувати контакти і соціальні зв’язки, вирішувати конфлікти і 

правильно реагувати на стресові фактори. 

3. Долання фізичних бар’єрів, що виражаються у труднощах у 

пересуванні та необхідності адаптування середовища для людей з 

обмеженими фізичними можливостями. 

4. Вирішення соціально-економічних проблем. Отримання вищої 

освіти вимагає немалих коштів, що для сім’ї, яка виховує дитину з 

особливими потребами часто є великою проблемою. 

Єдиний правильний шлях у подоланні цих проблем є рання 

реабілітація, організація якої залежить від ініціативності батьків чи осіб, 

які займаються вихованням дитини з особливими потребами. 

В 30-і роки видатний російський психолог і дефектолог Л. С. 

Виготський висунув ідею про складність структури аномального розвитку 

дитини, згідно з якою наявність дефекту якогось одного аналізатора чи 

інтелектуальної вади не спричинює ізольованого випадіння однієї функції, 



48 

а призводить до цілої низки відхилень, внаслідок чого виникає цілісна 

картина своєрідного атипового розвитку. 

Аналізуючи складну структуру аномального розвитку психіки, слід 

передусім розрізняти первинний дефект, безпосередньо викликаний тим 

або іншим хвороботворним фактором, і вторинні відхилення; що 

виникають у процесі онтогенетичного розвитку дитини як наслідок дії 

первинного дефекту[6]. 

Ранній вік дитини є найбільш відповідальним періодом формування 

систем та органів, а значить інтелекту, емоцій, мовлення та особистості в 

цілому. Саме  пластичність мозку дитини раннього віку  визначає 

потенційні можливості для подальшого виховання, навчання та корекції. 

Рання та адекватна допомога дитині дозволяє більш ефективно 

компенсувати порушення в її психофізичному розвитку і, тим самим, дає 

можливість попередити вторинні відхилення, які за словами Л. М. 

Виготського, дає первинний дефект[7].  

Учасниками реабілітаційного процесу є: педагогічні, медичні, 

соціальні, музичні працівники, психологи, психотерапевти, спортивні 

тренери, майстри виробничого навчання реабілітаційної установи, 

реабілітологи, перекладачі жестової мови та інші фахівці, пов'язані з 

реабілітаційним процесом Саме таку кількість спеціалістів необхідно 

систематично залучати  до роботи з метою забезпечення розумового, 

фізичного і психологічного розвитку, що і є передумовою отримання 

якісної освіти. Ведучу роль в цьому процесі відграють батьки. 

Уразі неможливості здійснювати професійну освіту інвалідів, дітей-

інвалідів у загальних і спеціальних навчальних закладах їх навчання 

організовується (за їх згодою або за згодою їх законних представників) 

вдома за індивідуальними навчальними планами, якщо ця форма 

допускається змістом професійного навчання за визначеною 

спеціальністю. 
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Висновки. Вирішення вище поставлених проблем потребує багато 

праці, часу і терпіння. Їх не можна піднімати, тоді, коли дитина досягнула 

вже відповідного віку для вступу у вищий навчальний заклад, оскільки це 

клопітка праця, яка розпочинається тоді, коли був поставлений діагноз і 

наданий відповідний соціальний статус. Ця важка ноша падає на плечі 

батьків. Саме сім’я бере на себе відповідальність за вирішення всіх 

соціальних проблем і становлення особистості особливої дитини. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Закон України Про реабілітацію інвалідів в Україні./Режим 

доступу:https://ips.ligazakon.net/document/view/t052961?an=394&ed=2017_0

6_06. 

2. Васильєва, Л. П. (2012). Професійна реабілітація: 

профорієнтація та відбір на професійне навчання осіб з особливими 

освітніми потребами. Миколаїв: Педагогіка 

3. Іванова І. Б. Соціально-психологічніпроблеми дітей-інвалідів. –

К.: Логос, 2000.-87с 

4. Капланська, Є. І. (2012). Професійна орієнтація дітей-інвалідів 

відповідно до потреб ринку праці. Мелітополь 

5. Ковальчук, І. Методи соціально-педагогічної роботи з 

безробітною молоддю : [досвід роботи центрів зайнятості] / Інна 

Ковальчук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. 

Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2005. − Вип. 224 : Педагогіка та психологія. − 

С. 75−78 

6. Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П.  Психологія 

розумово відсталої дитини: Підручник. — К.: Знання, 2008. — 359 с.   

7. Проблеми соціалізації дітей-інвалідів у процесі сімейного 

виховання /Цимбалюк І. М.: Режим доступу: https://shag.com.ua/problemi-

socializaciyi-ditej-invalidiv-u-procesi-simejnogo-vih.html 

 



50 

Роман В.П., 

к.ю.н. викладач 

циклової комісії з права 

Карпатського фахового коледжу 

 

ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД 

ГРОМАДЯН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Анотація. У статті проаналізовано чинне законодавство, щодо 

дотримання конституційних прав та свобод людей в умовах військового 

стану на території України. 

Ключові слова: воєнний стан, конституційні права та свободи, 

встановлення обмежень, правовий режим. 

Вступ. 24 лютого 2022 року на Україну був здійснений відкритий 

військовий напад Російською Федерацією та виникла необхідність 

введення воєнного стану. Воєнний стан був введений зразу 24 лютого 2022 

року і вся країна опинилася в новому для себе правовому режимі.  

При запровадженні військового стану Указом Президента 

вказуються, які саме права та свободи громадян обмежуються. 

Питанням забезпечення прав людини під час дії окремих правових 

режимів у юридичній літературі присвячена певна увага науковців. Окремі 

аспекти цієї проблематики розглядали такі правники, як С.С. Алексєєв, 

В.В. Бєлєвцев, Д.Д. Коссе, С.О. Магда, С.В. Пчелінцев та інші. Зазвичай 

об’єктом наукових досліджень виступали правові режими окремих галузей 

права, об’єкти таких правових режимів, зміна форм і методів державного 

управління в умовах дії правових режимів. Водночас аспекту забезпечення 

прав людини в умовах дії спеціального правового режиму приділялася 

недостатня увага, вважають Р.І. Мельник і Т.П. Чубко. [4] 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз чинного законодавства 

на предмет дотримання конституційних прав та свобод громадян в умовах 

воєнного стану. 
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Результати дослідження. У зв'язку із введенням в Україні воєнного 

стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть 

обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, 

передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України. Так, 

згідно з основним законом, під час воєнного стану відповідні структури, у 

разі необхідності, можуть проникати до житла для його огляду або 

обшуків, втручатися в телефонні розмови й читати кореспонденцію, 

збирати конфіденційну інформацію, обмежувати виїзд за кордон, 

обмежувати свободу слова, а також обмежувати роботу освітніх установ. 

[2] 

Рішення щодо обмеження прав та свобод населення приймається 

військовим командуванням разом з іншими органами влади. 

Військовим командуванням можуть встановлюватися обмеження та 

заборони, пов’язані з вільним пересуванням та перебуванням громадян у 

певній місцевості, запроваджуватися обов’язкова перевірка документів та 

огляд особистих речей, транспортних засобів, вантажів, житлових та 

нежитлових приміщень. Під час воєнного стану може бути запроваджено 

комендантську годину, яка передбачає обмеження перебування громадян 

на вулицях у певний час доби, це ми бачимо у різних регіонах по-різному, 

залежно від місця розташування. [3] 

Громадянам, які перебувають на військовому обліку може 

заборонятися змінювати місце проживання або перебування без дозволу 

військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки 

України чи Служби зовнішньої розвідки.  

В умовах воєнного стану у громадян може примусово відчужуватися 

майно, необхідне для потреб держави, це можуть бути транспортні засоби, 

сільгосптехніка, мисливська зброя та інше. Вартість відчуженого майна 

компенсується на підставі документа, що містить висновок про вартість 

майна. Компенсація може проводитися одразу, або після закінчення дії 

правового режиму воєнного стану. Також, на території, де введено воєнний 
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стан може запроваджуватися трудова повинність, яка полягає у виконанні 

робіт, пов’язаних з організацією оборони, та ліквідацією наслідків 

надзвичайних ситуацій. Забороняється залучати до суспільно корисних 

робіт малолітніх дітей та дітей віком від 14-15 років, жінок, які мають 

дітей віком до 3 років, а також вагітних жінок у разі, коли виконання таких 

робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я. 

Однак, стаття 64 Конституції України проголошує, що є і такі 

конституційні права та свободи людини й громадянина, які не можуть бути 

обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією. Так, не можуть бути 

обмежені такі права і свободи, як рівність перед законом (ст. 24), право на 

громадянство (ст. 25), право на життя (ст. 27), право на повагу гідності (ст. 

28), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29), право на 

звернення (ст. 40), право на житло (ст. 47), право на вільність згоди жінки 

та чоловіка на укладання шлюбу (ст. 51), рівність дітей у своїх правах (ст. 

52), право на звернення до суду для захисту своїх прав та свобод (ст. 55), 

знати свої права та обов’язки (ст. 57), право на правову допомогу (ст. 59), 

ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази 

(ст. 60), ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 

відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (ст. 61). 

[3] 

Висновки. З урахуванням викладеного, варто погодитися з О.В. 

Скрипнюком, що обмеження прав і свобод людини – це передбачений 

Конституцією та законами України режим тимчасового загального або 

конкретно-індивідуального призупинення чи звуження обсягу визначених і 

гарантованих Основним Законом прав і свобод в інтересах забезпечення 

прав інших людей, а також забезпечення національної безпеки й оборони 

України. [5] 

Однак, основоположні права людини і громадянина не підлягають 

обмеженню навіть у період дії воєнного стану. Адже без їх забезпечення і 
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гарантування неможливим є існування людини і держави у правовому 

демократичному полі. 
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ОСВІТНІІЙ МАРКЕТИНГ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Анотація Переважна більшість роботодавців у пошуку працівників 

вказує необхідність наявності диплому про вищу освіту, однак дедалі 

більшої популярності набуває навчання онлайн-курсів направлених на 

формування окремих навичок з подальшим відкриттям власної справи чи 

фрілансу. Наявна ситуація загострює конкуренцію на ринку освітніх 

послуг, що зумовлена зниженням попиту на вищу освіту та зростання 

попиту на дистанційне навчання, онлайн-курси, лібералізацією надання 

освітніх послуг, щорічною зміною державних вимог вступної кампанії, 

специфікою надання освітніх послуг в період дії військового стану. 

Запропоновано створення додаткових конкурентних переваг освітніх 

закладів в частині створення маркетингової служби освітнього закладу, 

розробки нових освітніх послуг для економічних спеціальностей.  

Ключові слова: освітня послуга, вища освіта, дистанційне навчання, 

онлайн-курси, маркетинг. 

 

Ринок освітніх послуг впливає на формування ключових передумов 

розвитку національної економіки, вектору вдосконалення та розробки 

нових її галузей, стимулює прогрес суспільства країни в цілому. Освітній 

рівень, володіння фахом, знаннями та навичками, нагромадження 

людського капіталу та його використання, що веде до збільшення 

добробуту населення та країни набуває особливої актуальності в умовах 

становлення економіки знань. Нові умови ринку праці формують нові 

запити щодо якості, форм та вартості надання освітніх послуг, вимагають 
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адаптації вітчизняних освітніх закладів використання дистанційних форм 

навчання у підготовці фахівців.  

В останні десятиліття вітчизняний ринок освітніх послуг набув 

значної різноманітності, в частині послаблення інституційних обмежень 

навчальних закладів, що конкурують з непрофільними онлайн-

навчальними закладами. Пріоритетом сучасної системи освіти виступає 

підготовка не лише кваліфікованого працівника, а також здатності 

відкрити власну справу та створити робочі місця для інших громадян. 

Більше того, багато професій, що вимагають диплому про вищу освіту, не 

забезпечують оплату праці, що відшкодує у майбутньому витрати 

пов’язані з навчанням, передбачає оплату праці або місця виконання 

робочих обов’язків, яка не відповідає потребам та запитам випускників 

вишів, що веде до відмови молодих спеціалістів від роботи за фахом. 

Ринок освітніх послуг динамічно розвивається та має свою 

специфіку. Ключовою умовою виступають вподобання і можливості 

студента та перспектива працевлаштування. Безперечно, переважна 

більшість роботодавців вимагає наявність диплому про вищу освіту, однак 

навіть серед заможних і відомих працівників існує багато таких, що не 

мають вищої освіти. 

Роботу без вищої освіти можна розділити на кілька категорій:  

1) не потребують спеціальних знань та навичок (вантажник, водій, 

офіціант, консультанти та ін.);  

2) навчання на майбутньому місці роботи (менеджери, 

адміністратори, помічники, оператори, оператори кол-центрів,торгові 

представники, окремі напрямки ІТ та ін.);  

3) фрілансери та самозайняті (актори, блогери, фотографи, 

копірайтери, аніматори, ді-джеї, фінансові аналітики, маркетологи, 

таргетологи, графічний дизайнер та ін..). Оплата праці таких працівників 

залежить від їх здібностей та рівня оплати праці роботодавця, вміння 

самостійно монетизувати свої знання та навички. 
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Зважаючи на посилення конкуренції освітніх послуг, поряд із 

забезпеченням якості освітніх послуг (першочергової конкурентної 

переваги закладів вищої освіти) все більш важливу роль для закладів вищої 

освіти набуває маркетинг. У освіті маркетингова діяльність має істотну 

специфіку, тому стандартні підходи щодо просування послуг потребують 

удосконалення та наповнення новим змістом відповідно до особливостей 

зазначеної сфери. Умови загострення конкуренції на ринку освітніх послуг 

вимагають формування нових маркетингових концепцій просування 

освітніх  

послуг [2, с.5] 

В умовах негативної демографічної ситуації та мобільності 

абітурієнтів, вузам необхідно вести активну і продуману маркетингову 

політику. Для цього необхідно створювати відповідну службу в системі 

управління. Основними завданнями і функціями маркетингової служби 

вузу мають бути [3, c.102]: 1) дослідження чинників, що визначають 

структуру і динаміку споживчого попиту на послуги; 2) вивчення 

кон’юнктури регіонального ринку освітніх послуг; 3) аналіз внутрішнього 

середовища вузу (дослідження інноваційного потенціалу, науково-

освітньої діяльності, рівня підготовки професорсько-викладацького 

складу, організаційної структури, культури і способу вузу); 4) дослідження 

стратегії конкурентів; 5) дослідження регіонального ринку потенційних 

споживачів освітніх послуг; 6) дослідження регіонального ринку праці з 

метою вивчення потреби у фахівцях, які випускаються; 7) організація 

реклами та стимулювання збуту освітніх послуг; 8) проведення 

профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл, технікумів – 

потенційних споживачів освітніх послуг; 9)  розробка фірмового стилю 

вузу. 

В умовах війни, для продовження господарської діяльності 

освітнього закладу важливо знайти відповідь на ключове питання: чи 

хочемо ми продовжувати виконувати свою діяльність? 
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Якщо відповідь позитивна, освітній процес економічних 

спеціальностей слід розпочати з аналізу каналів комунікації, які виконують 

ряд функцій: управління людським ресурсом; інформаційна підтримка та 

виконання програми виходу з кризи; внутрішня підтримка згуртованості та 

віри в успіх. 

Наступним етапом виступає аналіз агентів комунікації:  

1) керівник – оцінює стан діяльності навчального закладу та 

приймає рішення про можливість продовження надання освітніх послуг з 

навчання економічних спеціальностей, з урахуванням балансу очного 

надання освітніх послуг та забезпечення безпеки всіх учасників освітнього 

процесу, перспектив розробки курсів з вивчення окремих дисциплін. До 

прикладу: навчання та поточний контроль здійснюється дистанційно, 

захист кваліфікаційних робіт та державних іспитів офлайн в університеті 

або іншому навчальному закладі;  партнери – оцінює їх готовність до 

подальшої співпраці, до прикладу багато грантових програм, де 

учасниками були науковці економічних спеціальностей з країни агресора 

призупинили фінансування на певний період або повністю завершили; 

2) працівники – аналіз забезпечення безпеки працівників, аналіз 

можливості їх заміни за потреби або вибір дистанційної роботи, 

узгодження нового графіку виконання завдань. До прикладу, тимчасове 

припинення діяльності ВНЗ в Україні на період 24.02-14.03.2022р з 

подальшим введенням дистанційного навчання, прийняття індивідуальних 

рішень щодо релокації ВНЗ, можливості переходу до звичних форм 

навчання; 

3) клієнти – аналіз нових запитів, щодо освітніх послуг, аналіз 

безпеки отримання освітніх послуг в залежності від розміщення клієнтів, 

розробка нових освітніх послуг, що відповідають запитам існуючим та 

потенційним клієнтам.  
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В умовах введення воєнного стану, зріс попит на дистанційне 

навчання, зросла потреба у зміні навичок для працевлаштування в умовах 

тимчасового переміщення або підбір персоналу для підприємства, що 

здійснив релокацію виробничих потужностей. За цих умов, перед 

закладами освіти постає завдання з розробки можливості проходження 

навчання окремих курсів чи вивчення окремих дисциплін та збільшення 

практичної складової такого навчання для абітурієнт з та без вищої освіти. 

Способи освіти через інтернет можна поділити на три категорії – це 

повноцінна програма, що дозволяє отримати диплом про вищу освіту, 

курси з конкретних предметів та спеціальностей, а також перегляд лекцій. 

Перевага онлайн-курсів також полягає в тому, що навіть з конкретного 

предмета можна вивчати лише потрібне або найкорисніше. Для прикладу: 

бухгалтер хоче освоїти додаткову програму з ведення бухгалтерськоо 

обліку для бюджетних установ. Для цього йому не потрібен повний курс, а 

лише один-два уроки. Тож він може знайти їх і, витративши мінімум часу, 

дізнатись нову інформацію від професіоналів. Цей підхід стосується майже 

всіх дисциплін. Досвід показує, що студент, який навчається дистанційно 

стає більш самостійним, мобільним і відповідальним. Без цих якостей він 

не зможе навчатися. Якщо їх не було спочатку, але мотивація 

дистанційного навчання велика, вони розвиваються і по закінченню 

навчання виходять фахівці, що легше та швидше знаходять роботу на 

ринку праці або самостійно створюють прибуткове підприємство [1].  

Отже, зростання конкуренції освітніх послуг створює додаткові 

конкурентні переваги для ВНЗ, що використовують у свій діяльності 

маркетинг освітніх послуг, розробили нові освітні послуг з урахуванням 

потреб внутрішньо-переміщених осіб їх регіону та запитів ринку праці. 

Окремої уваги вимагає можливість та перспективи надання освітніх послуг 

економічних спеціальностей з вивчення однієї навчальної дисципліни, 

дистанційне надання освітніх послуг, проведення онлайн-курсів вищими 

закладами освіти для студентів та абітурієнтів. 
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ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ВІЙНІ – ІНДИВІДУАЦІЗМ ЧИ 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ 

Анотація. February 24, 2022 - a day that divided life, relationships, 

aspirations, dreams, fears before and after. Ukraine, like any other, democratic 

state governed by the rule of law, in addition to its military strategy, has clearly 

and immediately implemented legal strategies for the transition to martial law. 

Verkhovna Rada 24.02. In 2022, at an extraordinary meeting, it imposed martial 

law throughout Ukraine. 

This state, in addition to emotional, aggressive, and humanitarian catastrophe - 

has become a cut for significant gaps in regulatory relations. In particular, 

labor relations. Emergency regulators were the State Labor Department, fiscal 

authorities, human resources, lawyers, and HP agencies. However, it should be 

understood - the goal is one - human resources must be preserved. 

 

Ключові слова: трудове право, трудові відносини, воєнний стан, 

регіональні особливості, загальнодержавна політика стабілізації. 

24 люте 2022 – день, який, розділив життя, відносини, прагнення, мрії, 

страхи на до і після. Україна, як і будь яка, демократична правова держава, 

окрім військової стратегії чітко та невідкладно впровадила і правові 

стратегії переходу на воєнний стан.  

Верховна рада 24.02. 2022 на позачерговому засіданні запровадила 

воєнний стан по всій території України.  

Даний стан, окрім емоційної, агресивної, та гуманітарної 

катастрофи – став зрізом для чималих прогалин в нормативно-

правових відносинах. Зокрема, трудових відносинах. Екстреними 

регуляторам виступили – як управління держпраці, фіскальні органи 

так і кадровики, юристи, НR-агенції. Однак, слід розуміти – мета одна 

- кадровий потенціал повинен бути збереженим. .  

Трудове право та, зокрема, трудові відносини – як провідні галузеві 

правові відносини зазнали трансформації. Ми розуміємо, що військове 

командування має право використовувати потужності та трудові ресурси 

підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб 

оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни 
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виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про 

працю. Працівники і підприємства можуть бути мобілізовані на військову 

службу, частина – для трудової повинності. Проте бізнес буде 

зобов’язаний зберігати за мобілізованими працівниками їх робочі місця. 

Щоправда, оплату праці мобілізованим здійснює держава. Розуміємо, 

спостерігаючи за розвитком військової агресії – нерівномірність та 

неспівставність регіональних ситуацій. Якщо в певних регіонах нашої 

держави – приорітетність визначається застосуванням норм гуманітарного 

права, все для порятунку життя, то в так званому «тилу» - слід з холодним 

розумом реформувати галузеві норми, з метою загальнодержавної 

стабільності, економічної в першу чергу. Держава розмежовує 

індивідуальний підхід та загальне благо. Саме тут виникає мікро-

конфлікт з морально етичним та нормативним аспектом проблем 

роботодавця та працівника. Нормативні методички оновлюються, 

практично щодня. Щодо нормативного регулювання трудових 

відносин – регулятор, звичайно, – держава, однак – виникають 

прогалини, які потребують доопрацювання та однозначного 

тлумачення. Розуміємо, не всі ці прогалини виникли з моменту 

воєнного стану, проте саме дана ситуація відтінила проблему. Станом 

на сьогодні – однозначність відсутня в питаннях:  

 - особливості зайнятості тих, кого не можливо  оформити на віддалену 

роботу, 

 - особливості та черговості відпусток для кількох штатних одиниць на 

аналогічних посадах, 

- особливості виходу з декретної відпустки під час воєнного стану, 

- особливості виходу працівника на роботу після закінчення відпустки для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Як діяти роботодавцю при запровадженні воєнного стану? Якщо суб’єкт 

господарювання не здійснює господарської діяльності — для працівників 

запроваджується простій. Розуміємо, що простій — це зупинення роботи, 

викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для 

виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. .У 

разі, якщо роботи продовжуються, діяти треба відповідно до вимог 

чинного законодавства про працю. Що робити по заборгованості із 

виплати заробітної плати? Що робити, коли в період воєнного стану немає 

можливості нарахувати і виплатити заробітну плату, або можна 

нарахувати, але не можна виплатити? Заробітна плата має виплачуватися 

не менше двох разів на місяць. Це норма. Але зараз ми маємо справу із 

форс-мажорними обставинами. Якщо виплата здійснюється через установи 
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банків — то об’єктивних підстав для невиплати заробітної плати набагато 

менше, ніж при виплаті заробітної плати у касі підприємства. 

- особливості звільнення під час дії військового стану працівника із 

ініціативи адміністрації (скорочення штату)? Заборони щодо звільнення 

працівників з роботи у зв’язку із скороченням штату або чисельності 

працівників законодавством про працю не передбачено,  

 

- особливості зберігання трудових книжок, та окремих документів 

(дипломи, дотки до дипломів, сертифікати про підвищення кваліфікації, 

тощо) у роботодавця. Наразі, законодавство про працю не передбачає 

обов’язку роботодавця зберігати трудові книжки працівників. 

Однак, відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» включення 

Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб Державного 

реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування 

відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється 

протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом на підставі 

відомостей, поданих страхувальником або застрахованою особою у 

порядку та строки, встановлені Пенсійним фондом України за 

погодженням із Міністерством соціальної політики і Міністерством 

економіки. . 

Найбільш актуальне питання  - оплата праці. Якщо правовий статус та 

розмір заробітної плати – недоторканий, то питання преміювання та 

численних доплат переглянуто не на користь працівника. Звичайно, в 

період нестабільного економічного положення, в період війни держава 

приймає непопулярні рішення, однак Ми всі повинні бути свідомими того, 

що особистісне благо нівелюється на користь загальнодержавної політики 

стабілізації. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СИМВОЛІВ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

ФЕДОРА ПОТУШНЯКА  

Анотація. У статті розглядається вербалізація символів у 

поетичному дискурсі Федора Потушняка. Вербальний символ – це 

багатопланова відкрита семантична структура, що має здатність в 

одному контексті виявляти кілька символічних значень одночасно. 

Проблема визначення семантики символу зумовлена його складною 

внутрішньою природою, неоднозначністю тлумачення, залежністю 

інтерпретації від індивідуального прочитання тексту та символу в ньому. 

Кожне нове прочитання навіть того самого чи іншого тексту 

викликатиме нові асоціації та нову інтерпретацію, залучатиме до цього 

процесу інші тексти й символи. 

Однією з ланок українського символізму 30-х років була поетична 

творчість Ф. Потушняка, котра увібрала в себе досвід української та 

західноєвропейської модерної культури. 

Ключові слова: вербалізація символів, міфологема, поет-символіст, 

символи, Федір Потушняк. 

 

Символ зберігає колосальний обсяг інформації та є ключем до 

розуміння багатьох ментальних та культурно-історичних явищ. Справді, 

символи своєрідним чином «закодовують» життя народу, формуючи його 

відповідну мовно-культурну картину світу. Кожен народ зберігає багатство 

своїх традицій, які формувалися не одне століття і які в сучасному 

прагматичному світі, на жаль, так легко втратити, особливо якщо прагнути 

спільного культурного простору. І цей національно-культурний код 

зафіксовано в мові; саме завдяки символам культурне явище 
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«опредмечується». Звичайно ж, не кожна культурна реалія стає символом і 

не в кожній лексемі, що називає культурну реалію, з’являється символічне 

значення. Символ «виростає» лише тоді, коли реалія набуває особливої 

значущості в житті не тільки конкретної людини, а й соціуму, релігійної 

громади чи культурної спільноти, а вербальний символ потребує ще й 

традицій слововживання. 

Вербальний символ – це багатопланова відкрита семантична 

структура, що має здатність в одному контексті виявляти кілька 

символічних значень одночасно. Проблема визначення семантики символу 

зумовлена його складною внутрішньою природою, неоднозначністю 

тлумачення, залежністю інтерпретації від індивідуального прочитання 

тексту та символу в ньому. Кожне нове прочитання навіть того самого чи 

іншого тексту викликатиме нові асоціації та нову інтерпретацію, 

залучатиме до цього процесу інші тексти й символи. 

У сучасній науці дотепер не вироблено єдиного трактування 

символу. Навіть у серйозних наукових дослідженнях поняття символу 

трактують цілком по-різному. Найчастіше його порівнюють з образом або 

із знаком, природа яких різна. Знак, указуючи на щось, виділяє конкретні 

ознаки ознаки речі, натомість символ «вбирає» усю множину смислів. 

Часто сплутують з алегорією, яка має умовний зв’язок з об’єктом номінації 

та є однозначною та ін. 

Тому питання, обране для дослідження, актуальне й потребує 

детального розгляду. Таким чином, метою нашого дослідження є 

детальний розгляд вербалізації символів у поетичному дискурсі Федора 

Потушняка. 

Однією з ланок українського символізму 30-х років була поетична 

творчість Ф. Потушняка, котра увібрала в себе досвід української та 

західноєвропейської модерної культури. 

Лірика Ф. Потушняка – цікава і самобутня сторінка української 

поезії. Творчість поета настроїв, містичного світовідчування, 
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філософських медитацій не знайшла широкого резонансу в літературі 

Закарпаття 30-х років. Митець розпочав свій творчий шлях у другій 

половині 20-х років публікаціями поезій у закарпатській періодиці («Наш 

рідний край», «Пчілка»), у 30-х – на початку 40-х років виходять його 

поетичні збірки «Далекі вогні» (1934 р.), «Хвилини вічності» (1936 р.), 

«Таємничі вечори» (1938 р.), «Можливості» (1939 р.), «На білих скалах» 

(1941 р.), «Кристали» (1942 р.), «Терези вічності» (1944 р.). Поет часто 

виступав під псевдонімами Ф. Вільшицький, Ф. Пасічник. 

Поезія Ф. Потушняка – це цілісна художня система з виробленими 

ключовими образами-символами, втрачений естетичний код якої 

необхідно наново віднаходити. 

«Потушнякова модель світу має міфологізований, містеріальний 

характер, її елементи, згідно з поетикою символізму, є знаками іншого, 

непідвладного раціональному пізнанню світу» (Голомб, 2005, с. 290]. 

Авторський поетичний міф виростає на архетипах прадавньої слов’янської 

міфології в її закарпатських інваріантах, причому язичницьке 

обожнювання вогню, води, Сонця, зір, оживлення й символізація всіх сил 

природи поєднується в ньому з утвердженням християнської ідеї Бога-

Творця, що постає організовуючим центром всесвіту, диктує закони біосу: 

Вічним Розумом жиюча 

Наша мати, ся земля, 

Сіє Бог сріблисті лучі 

Із-під свого корабля (Вільшицький, 1984, с. 3). 

Художній простір у міфосвіті Ф. Потушняка позначений 

нескінченністю, наближений до сфери космосу й поєднаний із символами 

водної Стихії буття – морем, океаном, хмарами, глибинами вод. 

Просторові виміри пов’язані з часовими: як і в народних уявленнях, час у 

поетичній системі Ф. Потушняка буває відповідним або невідповідним, 

добрим або злим, магічне значення мають такі часові кола доби, як північ і 

південь, ранок і вечір. 
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Ліричний міфосвіт Ф. Потушняка багатогранний і єдиний: у 

контрастах і взаємопереливах звуків, кольорів, у протиборстві злих і 

добрих духів, у динаміці змін природи розкривається широкий настроєвий 

діапазон та багатий світ душі ліричного «я» поета. За допомогою 

навіювання картин протистоянь і злиття різних сил у світі природи митець 

дає художній зріз людської душі як поєднання темних і світлих начал, їх 

постійного протиборства, спадів і піднесень духовного енергетизму. 

Побудована на контрастах картина світу увиразнюється акцентуванням і 

майстерною символізацією світлих начал буття: мракам, туманам, 

збуренню лиховісних сил протистоять церковні дзвони, храм, далекі 

замки, Сонце – Боже око, лебеді, чарівні загадкові діви, містичні 

голуби, човни, що відпливають у далечі, зорі, які несуть людям «краплю 

вічного горіння» і з’єднують земне й небесне. Релігійні настрої 

просвітлюють душу поета, живлять його оптимізм: 

Хай бурливе море грає, 

Хай далекий сходить грім, 

Ми на морю, що лунає, 

Знов поставим Божий дім (Вільшицький, 1984, с. 10). 

Міфологізм поетичного мислення, як правило, не закріплює за 

певними образами усталених значень: образи-символи Ф. Потушняка 

неоднозначні, багатовимірні, змінювані. Таким є, зокрема, один із 

ключових образів поета – змій. 

На думку сучасного філософа, ця тотемічна істота, що має в собі 

«небесне, горне, не втрачаючи і своєї заземленості, сущості», є у 

вселюдській історії «формою осмислення сутності світу»: «Можливо, 

міфологема Змія була однією з найфундаментальніших підвалин нашої 

культури в давнину» (Возняк, 1998, с. 180). 

Власне ця двоїстість змія, легенди про якого широко побутують на 

Закарпатті (Ф. Потушняк дослідив їх у етнографічній розвідці «Гад в 

народнім віруванні»), дала матеріал для різнопланового осмислення образу 
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в ліриці поета. Увесь спектр магічних властивостей, яким наділила 

таємничого «гада» (шарканя) народна фантазія, так чи інакше зачіпає 

уяву поета-символіста: враження жаху, що викликає тіло плазуна, 

загадковість, укрита мудрість, яка в свідомості митця асоціативно 

пов’язується з магією слова. Відбувається характерна для поетики 

Ф. Потушняка трансформація фольклорного мотиву у філософський, в 

художнє узагальнення ідеї бажання знання та його недоступності, яку 

замикає в собі «зеленоперий мудрий гад», що невпинно «летить, летить в 

сумежність мислі крізь теменів зловіщих чад...» (Потушняк, 2007, с. 37). 

У «Хвилинах вічності», що об’єднали поезії середини 30-их років, 

просторові уявлення доповнюються часовими, формується ключовий образ 

усієї художньої системи митця – хвилин як елементів вічного не в їх 

механічному поєднанні, а в осяяннях творчості, у проривах за межі 

емпіричного часоплину людського життя. 

Розуміючи творчість як підсвідоме містичне діяння, шлях до 

інтуїтивного осягнення вічних істин та єднання з Богом, Ф. Потушняк 

здійснював постійні спроби прориву за межі реального. Містичні виміри 

життя не збігаються в нього з емпіричними; справжні, а не ілюзорні 

цінності перебувають у сфері духовного. 

Коловорот життя і смерті, людські тривоги й радощі «в тіні терезів 

вічності», гостре відчуття часоплину, диво творчості, в якому сходяться 

хвилинне й вічне, – це ті образні константи, через які проступає складний 

внутрішній світ поета, котрий, намагався «скритими тайниками душі» 

осягнути Невідоме. 

Вилучена, як і вся поезія Ф. Потушняка, з літературного процесу, 

збірка «Терези вічності» являє собою цікаву сторінку філософсько-

релігійної течії в українському символізмі, що розвивався й на теренах 

Закарпаття. 

Отже, на основі символізації образів моря, човнів, далекої, незнаної 

пристані, змін у природі тощо, поет моделює різні екзистенційні ситуації 
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індивідуального та вселюдського буття в безмежжі життєвого 

часопростору, творить парадигму безконечного руху людства в 

невідомість, у вир пристрастей, поривів, небезпек, у світ мрії. Засоби 

новітньої поетичної техніки, контрасти звуків і барв, полісемантизм 

образів-символів дають можливість відтворити всю складність духовного 

життя людини. 
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СИНОНІМІКА ДІЄСЛІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕКСТОТВОРЕННЯ У РОМАНІ 

А.КОКОТЮХИ «ЧЕРВОНИЙ» 

 

Вступ. Сучасна масова література – взагалі тема особлива. Мова її 

дуже жива та різнобарвна, сучасні автори використовують різноманітні 

художні засоби та образи, серед яких чи не найважливішим є звернення до  

живого мовлення, жаргону, просторіччя.  

Важливим елементом дискурсу художнього твору є слова – 

синоніми. Вони характеризуються, з одного боку, спільністю або 

тотожністю значення, а з другого боку, обов’язково чимось різняться між 

собою, мають додаткові значеннєві відтінки, різний змістовий обсяг, 

відрізняються мірою і якістю емоційного забарвлення, стилістичною 

приналежністю до певного жанру мови. Синоніми також виявляють різну 

активність у мові, характеризуються неоднаковою сферою поширення та 

здатністю сполучатися з іншими словами в реченні. Саме з цього погляду 

ми зробили спробу провести спостереження над системою синонімів у 

мові одного художнього твору – роману А. Кокотюхи «Червоний» . 

Дослідник української масової літератури доктор філологічних наук 

Софія Філоненко називає А. Кокотюху батьком «українського готичного 

детективу» [5,314], хоча сам автор вважає, що в його текстах присутня 

швидше неоготика, напряму пов’язана з актуальними суспільними та 

соціальними проблемами України, а звернення до готики та загалом 

фольклору збігається з традиціями давньої української літератури. Книжки 
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А. Кокотюхи виходили і далі виходять практично в усіх українських 

видавництвах, котрі видають сучасну літературу. 

В інтерв’ю ВВС письменник визначив свій твір так: «"Червоний" - це 

історичний роман. Його можна трактувати як завгодно: історико-

пригодницький, героїко-пригодницький, історична драма, героїчна драма. 

Але слово "історичний" тут ключове. І загалом історичні романи сьогодні в 

Україні і не тільки в Україні перебувають в тренді. Дуже важливо для 

України знати своє минуле» [6]. 

Словесне багатство творів А.Кокотюхи взагалі й роману «Червоний» 

зокрема мало привертає увагу дослідників, критиків і читачів,  незважаючи 

на те, що мова є однією із домінуючих ознак індивідуально-авторської 

манери письма, відтворює внутрішньо-психологічний смисл життя дійових 

осіб твору, представляє їхнє бачення, розуміння та усвідомлення 

особистого буття. Авторська мова побудована на типовому мовленні 

сучасника, пересипається діалектизмами, жаргонізмами, акцентується 

увага на професіоналізмах персонажів – представників різних таборів. 

Саме важливість синонімів як визначальних стилістичних засобів і 

недослідженість синоніміки в творчості Андрія Кокотюхи і зумовлюють 

актуальність теми дослідження, мета якого полягає у виявленні 

лексичних та контекстуальних синонімів дієслів та їх стилістичної ролі у 

романі А.Кокотюхи  «Червоний». 

Семантичне поле дієслів мовлення представлене рядом синонімів. У 

романі дієслова говорити, промовити, сказати вказують на можливість, 

здатність говорити. Нагромаджені в одному абзаці, підкреслені дієслова 

використані з метою уникнення тавтології. З цією ж метою вживані 

синоніми говорити та  верзти, які підкреслюють, що зміст розмови для 

міліціонера Михайла не має особливого значення. Він із симпатією 

ставиться до дівчини, навіть якщо б вона говорила якісь дурниці.  

Синоніми, що вказують на спосіб виконання дії, тобто є лексичними, 

виконують уточнювальну роль і несуть негативний стилістичний відтінок: 
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вискнути, заплітати язиком. Перше дієслово вказує на неприємний голос. 

Фразеологізм, який вводить у текст А. Кокотюха, частково 

трансформований обставиною способу дії помітно і підкреслює, що мова 

персонажа спотворена сп’янінням. 

Виживання жаргонізмів перетерти, базарити показує належність 

персонажа до в’язнів, які користуються своєю мовою. Особливості 

спілкування між кількома особами передано синонімом перемовлятися : 

обмінюватися словами (СУМ, 6, 230). Результат дії говорити позначає 

дієслово домовитися, яке автор вживає в одному контексті з домінантним. 

Контекстуальним синонімом вважаємо слово доповідати, яке вказує на ту 

обставину, що радіо говорило короткими сухими фразами, ніби 

рапортувало про новини, які ув’язнені слухали з примусу. Емоційним 

синонімом виступає фразеологізм не лізти в кишеню за словом – говорити 

буз труднощів. 

Слова іти і ходити належать в українській мові до багатозначних 

(полісемантичних) і мають прямі і переносні значення. Пряме їх значення 

дуже близьке, що дає нам можливість аналізувати їх в одній групі. СУМ в 

11 томах наводить 15 значень слова іти і 10 – ходити. Основне значення 

“ступаючи ногами, пересуватися, рухатися, змінюючи місце в просторі 

(про людину або тварину)” [CУМ, 3, 53]. Синоніми, які вживає А. 

Кокотюха, відтворюють найрізноманітніші відтінки здійснення ходи, 

виражають її оціночну характеристику, ставлення автора чи персонажів до 

неї, обставини переміщення. Автор користується при цьому синонімами 

різних розрядів – семантичними, лексико-стилістичними, оказіональними 

тощо. Семантико-стилістичні синоніми у тексті роману представлені в 

основному словами розмовного стилю. Вони дають оцінку дії “ходити” 

щодо способу пересування, швидкості, особливостей протікання процесу, 

але й передають ставлення автора, персонажів до описуваного процесу. 

Розмовний стиль цих дієслів створює ефект участі, наближеності читача до 

дії. Поняття «прийти», тобто руху в напрямку до предмета, вживаються 



73 

синоніми з позначенням різної оцінки результативної дії. Значення 

«прийти несподівано, без запрошення» відтворюють дієслова перти – 

припхатися – вломитися – фразеологізм чорти принесли. У творі ними 

передано стилістичну функцію заміщення. Як бачимо, стилістична функція 

заміщення ґрунтується на загальномовній функції синонімів і спільних 

компонентах лексичного значення ряду слів. 

Розмовне перти в романі вживається з особливим стилістичним 

забарвленням. О.О.Тараненко у своїй статті  пише: “Про будь-який спосіб 

ходи чи їзди можна сказати грубо: “Куди ти преш?”, хоч слово перти 

тлумачиться в словниках не як просто “іти, пересуватися”, а як “іти, 

пересуватися далеко, навально, напролом, масою тощо” [4,49]. Автор 

статті вважає, що слово перти належить до згрубілої лексики і входить у 

ряд іти- перти- чимчикувати. Ця характеризуюча дієслівна лексика 

виконує важливу роль у побудові мовної партії автора.  

Синонімічна градація як стилістичний прийом використана 

письменником при поєднанні в одному контексті слів вийти- ковзнути – 

витекти, з підкресленням потаємності, непомітності дії. Інтенсивність 

оціки дії підсилюється контекстом з використанням прикметника тихим та 

іменником-демінутивом струмочком. 

Характер руху, спосіб ходи у романі зображено синонімом 

крокувати. 

Стилістичний ефект оксиморона виникає при сполученні лексичного 

синоніма сунути та рухатися (у значенні «іти») з прислівником 

бадьоріше, який видається зовсім недоречним в мікротексті, де автор 

розповідає про вихід ув’язнених, які ледве пересуваються,  на роботу. 

Контекстуально такого ж значення набувають дієслова дибати та повзти, 

які загалом описують спосіб переміщення: дибати – нетвердо триматися 

на ногах, повзти – рухатися лежачи. 

Іти, створюючи загрозу, А. Кокотюха позначає дієсловом 

насуватися: це синонім із емоційно-експресивним навантаженням. 
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Багатство синонімів цієї групи у творах письменника створює 

виразну картину руху персонажів, дозволяє краще уявити обставини, в 

яких відбувається описувана дія.  

Семантичне поле розуміти представлене стилістичними синонімами, 

які введені в дискурс роману для того, щоб показати рівень мислення 

персонажа: у спокійних обставинах людина використовує нейтральне 

слово. Второпати – слово розмовного стилю, вносить у текст знижений 

відтінок. Слово прокачати – професійний жаргонізм, який використовує 

військовий, оцінюючи розумові здібності Червоного: бандерівець обдумав 

і прорахував усі можливі виходи із складної ситуації. Це кваліфікуємо як 

контекстуальний синонім. 

У романі «Червоний» є багато епізодів, де згадуються бої, 

перестрілки та інші ситуації, пов’язані з використанням зброї: 

Стріляти – смалити: Ти ж при цьому ще й мізкувати мусиш чи смалити в 

ногу чи в плече (Червоний, 29); Гатити: Але для чого книжка, коли ловиш 

грабіжника на гарячому, а він, не думаючи довго, гатить із німецького 

парабелума (Червоний, 30); Лупити: Досить того, що вони лупили 

довгими чергами, потім – короткими (Червоний, 138); Застрелити: Тоді 

поліцай, котрий припхався разом із німецьким офіцером, узяв та застрелив 

її (Червоний, 31); Розстріляти: У мене майнула думка: та він чекає, що я 

його отут і розстріляю (Червоний, 99); Полоснути: Пістолет я не займав, 

схопивши автомат, вистрибнув з сідала, ..., полоснув короткою чергою, 

відганяючи натовп і торуючи собі в такий спосіб шлях до місця пригоди 

(Червоний, 97); Випустити чергу: В ту мить я готовий був випустити 

чергу з ППШ в кожного, хто ступить до мене бодай один крок (Червоний, 

98); Цокотіти: Цокотіли автомати (Червоний, 137).    

В окремий синонімічний ряд виділяємо дієслова з домінантою 

ліквідувати. Це дієслово входить у синонімічне гніздо вбити, але має 

відтінок професіоналізму: Захара ліквідували бандерівці за наказом 

Червоного (Червоний, 182). Списали їх, ось цими руками списали! 
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(Червоний, 146). Його похапцем списали на мотлох, а його донос на Уляну 

сфабркували (Червоний, 186). Якщо дієслова ліквідували, списали належать 

до офіційно-ділового стилю, то у виразі списали на мотлох поєднуються 

різностильові елементи з метою підсилення емоційності. Саме стильовий 

дисонанс увиразнює ці контекстуальні синоніми: Доброхотов, Абрамов 

сприймають убивство людей як звичайну канцелярську справу. 

Негативне ставлення до окремих персонажів автор підкреслив 

уживанням синонімів дієслова повзти : Калязін прочинив його, вужем 

виповз назовні, обійшов хату кругом і порачкував через двір до копиці сіна 

(Червоний, 65). Скрикнувши так, один із трійці полонених рвонувся вперед, 

дістав прикладом автомата по спині, впав писком на землю, та не 

заспокоївся – вужем поплазував до Червоного (Червоний, 143). Повзти 

йому не заважали (Червоний, 143). Характерною особливістю вживання 

цих синонімів є поєднання їх у пари. Дієслова виповз вужем і порачкував 

уведені в одне речення, повзти і плазувати вживаються в мікротексті. Ці 

синоніми не стосуються жодного разу Червоного, його побратимів, але 

характеризують їх супротивників. У цьому синонімічному ряді є як 

ідеографічні, так і експресивні складові семантики. 

Висновки. За нашими спостереженнями, найчисленнішу групу у 

романі А.Кокотюхи «Червоний» складають дієслівні синоніми 

ідеографічного типу. На нашу думку, це зумовлено естетичними 

настановами автора, своєрідністю його творчої манери, особливостями 

спрямування творів: для нього важливо передати найтонші відтінки явища, 

чому й сприяють ідеографічні синоніми.  

Таким чином, можливість передавати відтінки того самого поняття 

забезпечується тим, що для його позначення в мові існує кілька слів; з 

другого боку, потреба передавати семантичні відтінки зумовила 

виникнення кількох слів для позначення того самого поняття, тобто 

спричинилася до виникнення ідеографічних синонімів. 
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Синоніміка твору багата на контекстуальні синоніми, що вражають 

своєю емоційно-експресивною насиченістю. Саме ці самобутні синоніми, 

що являють собою органічне поєднання абсолютно нового і водночас 

звичайного, вже відомого, значною мірою забезпечують високу мовно-

художню завершеність історичної прози автора.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

1. Бевзенко А. Т. Лексична синоніміка художнього твору: Тексти 

лекцій / А. Т. Бевзенко. – Одеса, 1972. –  63 с. 

2. Кокотюха А. Червоний: роман. – Харків, 2013. – 320 с. 

3. Словник української мови: У 11 т. – К.: Наукова думка, 1970-1980. 

4. Тараненко О.О. Синоніми чи не синоніми; // Культура слова.- Вип. 

19.- К., 1980.- С.49. 

5. Філоненко С.О. Масова література в Україні: дискурс / ґендер / 

жанр : монорафія / Софія Філоненко. — Донецьк : ЛАНДОН—ХХІ, 2011. 

— 432 с. 

5. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період: 

Навч. посібник / Р. Б. Харчук. – К: ВЦ «Академія», 2008. – 248 с. 

6.http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2012/11/121129_book_2

012_interview_kokotyuha_ek.shtm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2012/11/121129_book_2012_interview_kokotyuha_ek.shtm
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2012/11/121129_book_2012_interview_kokotyuha_ek.shtm


77 

Шинкар І.П., 

к. філол. н., завідувач кафедри 

соціальної роботи 

 Карпатського інституту 

підприємництва 

 

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В 

СУЧАСНОМУ МЕДІАСЕРЕДОВИЩІ 

 

Анотація. У статті розглянуто особливості адаптації 

студентської молоді в сучасному медіасередовищі. Визначено, що 

протягом навчання у ЗВО в студентів закладаються основи 

професіоналізму , формується потреба й готовність до безперервної 

самоосвіти тощо. Значною мірою це визначається успішністю 

адаптаційних та комунікаційних процесів, які слід враховувати в 

освітньому процесі.  

Ключові слова: комунікативні інтернет-практики, 

медіасередовище, соціально-мережева залежність, соціально-психологічна 

адаптація, студентська молодь.  

 

Сучасна молодь формується під впливом багатьох зовнішніх 

чинників. Вона розвивається в середовищі своєї сім’ї, соціального і 

національного оточення, наслідуючи ті зразки поведінки, які допомагають 

її соціальному самовизначенню.  

Соціальна адаптація до освітньої діяльності є найважливішою 

складовою процесу соціальної адаптації молоді до умов дійсності, яка 

змінюється. Психологічний аспект цього явища відображає хід 

пристосування особистості до існування в соціумі, відповідно з потребами, 

мотивами та інтересами самої особистості. У зв’язку з цим, під соціально-

психологічною адаптованістю розуміють стан оптимальної відповідності 
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особистості та соціального оточення у процесі здійснення обраної 

діяльності. 

Специфіка процесу адаптації студентів у ЗВО визначається 

насамперед характером їхньої діяльності і зміною умов життєдіяльності 

студентів у зв'язку зі вступом до освітнього закладу.  

Соціально-психологічна адаптація першокурсників має специфічні 

особливості й обумовлена пристосуванням студентів до умов вищої 

школи, у процесі якого у студентів формуються взаємні відносини, 

покликання до обраної професії, колективний і особистий режим праці і 

побуту. Тому з проблемою адаптації студентів пов'язано багато проблем 

вищої школи, і від успішного її вирішення залежать результати роботи 

професорсько-викладацького колективу по збереження контингенту, 

підвищення якості знань і активності студентів. 

Однак процес адаптації новачків у студентському колективі, 

соціально-психологічна структура труднощів періоду адаптації вивчалися 

недостатньо дотепер. Лише за останні роки проблема адаптації 

студентської молоді до нового колективу стала предметом спеціальних 

досліджень. Актуальність цієї проблеми очевидна. 

Психологічний аспект адаптації першокурсників складається з 

зруйнування роками вироблених установок, навичок, звичок, ціннісних 

орієнтацій вихованців середньої школи і виробничих колективів, утрати 

роками закріплених взаємин з колективом. Зі вступом до ЗВО юнаки і 

дівчата потрапляють у нові, незвичні для них умови, що неминуче 

спричиняє ламання динамічного стереотипу і пов'язані з нею емоційні 

переживання. 

Нерідко соціально-психологічна дезадаптація породжує втрату 

сформованих позитивних установок і відносин студента-першокурсника. 

Важким наслідком дезадаптації є стан напруженості і сторожкості 

новачків, зниження їхньої активності у навчанні, зниження інтересу до 

громадської роботи, погіршення поведінки, невдачі на першій сесії, а в 
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ряді випадків - втрата віри у свої можливості, розчарування у життєвих 

планах. 

Зі сказаного випливає, що проблема адаптації першокурсників 

вимагає як спеціального теоретичного вивчення цього процесу, так і 

експериментальної перевірки системи навчально-виховних заходів, здатної 

прискорити входження студентів-першокурсників до колективу, звести до 

мінімуму наслідку дезадаптації. 

Адаптація до умов навчання у ЗВО пов’язана, перш за все, з різкою 

зміною соціального стану особистості. Важливу роль у цьому процесі 

відіграє період переходу від шкільного навчання до студентського.  

Як відомо, час навчання у закладах вищої освіти збігається з першим 

періодом зрілості, тому характеризується складністю становлення у молоді 

особистісних рис. У цьому віці підвищується значущість таких феноменів, 

як життєві цілі, спосіб життя, зобов’язання, кохання, вірність тощо. 

Спостерігається зміцнення свідомих мотивів поведінки, зміцнюються такі 

якості, як цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, рішучість. 

Важливу роль у процесі адаптації відіграє період переходу від шкільного 

навчання до студентського. У цей період відбувається різка зміна 

соціального стану. На початку навчання студенти стикаються з низкою 

труднощів: завищені вимоги до розумової працездатності; різноманітність 

інформації, яку необхідно засвоїти; високий рівень відповідальності; 

стресові ситуації, пов’язані зі складанням заліків, іспитів; порушення 

режиму дня; дефіцит часу. Діапазон наслідків, які ми можемо спостерігати 

в результаті дії цих стресогенних чинників, різноманітний – від порушення 

психічної та соціальної адаптації до формування невротичних розладів.  

Успішність процесу адаптації залежить від психологічних 

властивостей особистості, рівня її розвитку, що визначається оптимальним 

рівнем особистісної регуляції діяльності та поведінки. Сформованість 

операційних механізмів для здійснення певної стратегії освітньої 

діяльності впливає на успішну адаптацію до умов навчання. Критеріями 
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адаптованості слід вважати інтеграцію особистості, визначення власного 

місця в соціальній і професійній структурі, загальний рівень здоров’я, 

здатність розвиватися відповідно до власного потенціалу життєдіяльності 

та суб’єктивного почуття самоповаги [2].  

Важливою особливістю зарахування до ЗВО є врахування даних 

лише щодо рівня успішності навчання абітурієнта. Поза увагою 

залишається інформація щодо особливостей особистості абітурієнта, його 

інтересів, мотивів вступу до ЗВО, вибору спеціальності. Знання 

індивідуальних особливостей студента, на підставі яких будується система 

залучення його до нових видів діяльності та нового кола спілкування, 

дають можливість зробити процес адаптації психологічно комфортним.  

Слід зауважити, що особливістю адаптації студента до освітнього 

закладу є її відповідність нормам і правилам закладу. До того ж кожен 

новачок по-своєму виявляє власну позицію, погоджуючись з усталеними 

принципами в колективі, або намагаючись нав’язати свою думку. З появою 

власних уявлень кожна людина починає формувати вимоги з приводу 

поліпшення умов навчання. Поступово вибудовуються стосунки між 

колективом та викладачами. 

У XXI столітті соціально-психологічна адаптація сучасної 

студентської молоді проходить, безперечно, в умовах медіасередовища. 

Сучасне медіасередовище є середовищем спілкування, міжособистісних 

стосунків, місцем самореалізації особистості та розгортання різного роду 

комунікативних інтеракцій. Інтернет-сервіси надають широкий спектр 

додаткових можливостей та постають як нове, специфічне доповнення до 

реальної людської життєдіяльності.  

Як стверджуюь науковці [4] на початку ХХІ ст. традиційні соціальні 

інститути (сім’я, навчально-виховні заклади, молодіжні організації тощо) 

істотно послабили свій вплив на соціалізацію підлітків, а їх функції 

поступово перейшли до ЗМІ. Виховна система «соціум – особистість» 

змінилася за своєю структурою, змістом і набула вигляду «соціум – ЗМІ – 
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особистість», що дає підстави соціалізацію підлітків розглядати як 

формування соціальної поведінки під впливом соціалізувальних факторів. 

Проблема соціально-психологічної адаптації студентської молоді у 

ЗВО особливо актуальна нині у зв'язку звисоким рівнем міграції 

населення, внаслідок якої, наприклад, в українських вишах здобуває освіту 

молодь з різних країн світу, для таких студентів новими є характер 

спілкування та культура відносин. Випускники сільських шкіл, що звикли 

до іншого, ніж у місті, укладу життя також відчувають труднощі в 

адаптації до нового для себе середовища та до умов навчання у ЗВО. У цій 

же ситуації опиняється молодь, яка ще у школі відчувала труднощі під час 

навчання і вступила до ЗВО за контрактом. Проблеми адаптації можуть 

обумовлюватися і індивідуально-типологічними особливостями студентів.  

Все це ставить перед науковою спільнотою проблему дослідження та 

підвищення адаптованості різних категорій студентів. У зв'язку з цим 

актуальною стає своєчасна діагностика студентів із труднощами в 

адаптації, що дозволить своєчасно почати надавати їм адресну психолого-

педагогічну допомогу та підтримку. 

Отже, соціально-психологічну адаптацію можна визначити як процес 

оптимальної відповідності особистості та професійного й освітнього 

середовища. У випадку адаптації студентів до умов закладів вищої освіти 

ці дві сторони будуть такими: адаптація до умов освітнього процесу і 

соціально-психологічна адаптація у навчальній групі. До переліку 

основних соціально-психологічних чинників, що впливають на процес 

адаптації студентів можна віднести чинники нового навчального 

середовища, нового соціально-психологічного середовища, нового 

інформаційно-когнітивного простору та чинник професійного середовища. 

Зазначені чинники можуть здійснювати як позитивний, так і негативний 

вплив на процес адаптації студентської молоді. Це може залежати від 

психологічних особливостей особистості, пояснення якої припускає 

сукупність внутрішніх умов, що змінюються під дією зовнішніх впливів. 
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Можна припустити, що надалі комунікативні практики у 

віртуальному середовищі будуть розвиватись, ускладнюватись, набувати 

нового змісту та специфіки. Разом з розвитком кіберпростору та 

комунікативних інтернет-практик явище залежності від соціальних мереж 

у різних аспектах (психологічному, соціальному та соціально-

психологічному), а відповідно і практики адиктивної особистості будуть 

постійно змінюватися. Тому детальне вивчення особливостей 

конструювання мережної комунікації, зокрема, залежних користувачів, 

потребує підвищеної уваги з боку дослідників та  актуалізує питання про 

комунікативно-психологічну безпеку особистості. 

Інформаційний етап розвитку сучасного суспільства потребує нових 

підходів до забезпечення безпечної повсякденної життєдіяльності та 

захисту від шкідливого впливу віртуального комунікативного простору. 

Необхідною стає розробка нових методів психологічної допомоги, 

спрямованих на профілактику та подолання психологічної залежності від 

інтернет-мереж. 

Своєчасне виявлення та подолання наслідків тривалого впливу 

кіберпростору, зокрема, агресії, яка проявляється через комунікативні 

практики та негативно впливає на взаємодію з іншими користувачами, 

контроль емоційного та фізичного стану, деструктивних проявів у 

поведінці молодих людей, підвищення рівня їхньої орієнтації в 

специфічних умовах кіберпростору та комунікативної компетентності 

сприятимуть більш ефективній комунікації молоді як в мережному 

просторі, так і поза ним. 

Негативний вплив певних комунікативних практик у соціальних 

мережах на життя та психологічне благополуччя молоді є очевидним, 

однак за умови розвитку самоконтролю, раціонального користування, 

критичного мислення, превентивних заходів мережеві  практики можуть 

бути корисним доповненням до їх реальної комунікації. 
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Перспективним для подальших досліджень є експериментальна 

перевірка системи освітньо-виховних заходів, здатної прискорити 

входження студентів першокурсників до колективу, звести до мінімуму 

наслідки дезадаптації студентської молоді в сучасному медасередовищі. 
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ЗАГРОЗИ І НЕБЕЗПЕКИ АГРЕСИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СЕРЕДОВИЩА  

 

Анотація. У статті розглядаються загрози і небезпеки в 

агресивному інформаційному середовищі. Увага зосереджена на тому, що 

сучасні ЗМК – основне джерело формування особистості, провідний 

чинник соціалізації молодого покоління, його стихійного соціального 

навчання. Некерованість і неконтрольованість світового медіапростору 

призвів до того, що в сучасному медіасередовищі є надмір різноманітних 

інформацйно-психологічних забруднень – «психологічних медіаагресорів», 

«інформаційного сміття» тощо, які негативно впливають на свідомість 

людини, несуть в собі певні загрози й небезпеки.  

Ключові слова: агресивне медіасередовище, загрози, медіапростір, 

небезпеки, студентська молодь,  

Сьогодні практично не піддається сумніву факт, що сучасні ЗМК – 

основне джерело формування особистості, провідний чинник соціалізації 

молодого покоління, його стихійного соціального навчання. Дедалі стає 

все більш зрозумілим, що сучасні мас-медіа – це не лише прогрес, а й 

небезпека, що полягає в надмірному психологічному тиску, вираженій 

тенденції до маніпуляцій. До того ж, некерованість і неконтрольованість 

світового медіапростору призвів до того, що в сучасному медіасередовищі 

є надмір різноманітних інформацйно-психологічних забруднень – 

«психологічних медіаагресорів», «інформаційного сміття» тощо, які 
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негативно впливають на свідомість людини, несуть в собі певні загрози й 

небезпеки.  

Тому існування особистості, соціуму, суспільства в подібному 

агресивному медіасередовищі, яке є потенційно деструктивним, стає 

шкідливим для психічного і фізичного здоров’я людини, і в першу чергу 

для тих, чий індивідуальний розвиток лише починається або ще триває, 

тих, хто через свої природні вікові особливості дуже легко засвоює 

цінності пропоновані медіа, у тому числі й хибні, стереотипи мислення й 

поведінки, із задоволенням і довірою занурюється у віртуальний світ 

«дорослих» проблем і розваг. Саме вони, діти, опиняються під загрозою 

негативних впливів медіасоціалізації, яка сьогодні дуже часто стає 

вимушеною та відбувається без належної участі та підтримки дорослих, 

поза їхньою увагою та контролем. 

То ж осмислення загроз і небезпек агресивного медіасередовища, його 

деструктивного впливу на формування особистості є необхідним, а ще 

більше актуалізується на сучасному етапі, коли небезпечними стають 

ризики соціалізації молоді, а особливо дітей в умовах агресивного 

медіасередовища, існування якого вже, безперечно, стало характерною 

рисою сьогодення. 

Вище зазначена проблема не тільки викликає занепокоєння 

батьківської, педагогічної та широкої суспільної громадськості, вона 

активізувалася у численних працях вчених. Про загрози і небезпеки 

інформаційно-психологічних впливів, які негативно впливають на фізичне 

і психічне здоров’я людини, йдеться у низці наукових досліджень (С.Л. 

Братченко, С.Г. Кара-Мурза, М.А. Котик, В.Г. Крисько, В.Є. Лепський, 

О.А. Лещинська, Г.В. Ложкін, Л.А. Найдьонова, В.М. Петрик, О.В. 

Петрунько, О.Є. Проніна, В.О. Татенко та ін.).  

Однією з характерних тенденцій, яка склалася в сучасних умовах, не 

тільки в Україні, а й у світі, – це випереджальний розвиток форм, способів, 

технологій і методик впливу на свідомість та підсвідомість, психологію й 
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психічний стан людини в порівнянні з організацією протидії негативним, 

деструктивним психологічним впливам, інформаційно-психологічним 

захистом особистості й суспільства в цілому. 

 Йдеться про можливі деформації системи масового інформування й 

поширення дезінформації, які ведуть до потенційних порушень суспільної 

стабільності, про завдання шкоди здоров’ю і життю громадян унаслідок 

пропаганди чи агітації, що збуджують соціальну, расову, національну чи 

релігійну ненависть і ворожнечу, про діяльність тоталітарних сект, що 

пропагують насильство й жорстокість. Ці впливи, усвідомлені чи 

неусвідомлені, як показує життя, можуть призводити й призводять до 

серйозних порушень психічного й фізичного здоров’я, розмивання 

природних і культурно-заданих норм поводження, до зростання 

ризикованих соціальних й особистісних ситуацій.  

Джерелами загроз інформаційного простору, як зазначає О. 

Лещинська, є розбіжності (суперечності) відповідних інтересів, системи 

цінностей, цілей між особистістю та суспільством, державою або 

наявністю в однієї зі сторін стосовно іншої домагань, претензій або інших 

спонукувань до конфлікту. Найбільш небезпечним джерелом загроз цим 

інтересам вважається суттєве розширення можливостей маніпулювання 

свідомістю людини за рахунок створення навколо неї індивідуального 

віртуального інформаційного простору, а також можливість використання 

технологій впливу на її психічну діяльність [2] 

Свідома особистість піддається різного роду маніпулятивним 

впливам, інформаційним за своєю природою, результати яких можуть 

прямо загрожувати її фізичному чи психічному здоров’ю. Саме такі впливи 

часто протягом багатьох років формують морально-психологічну 

атмосферу в окремих прошарках суспільства, підживлюють кримінальне 

середовище й сприяють зростанню психічних захворювань у суспільстві. 

Сектантське проповідництво, поширення містичних та езотеричних знань і 

практик, магії, шаманство тощо можуть бути прикладом таких впливів, що 
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призводять до  соціальної особистісної дезадаптації, а в ряді випадків – до 

руйнування психіки людини. 

 Серйозну небезпеку для психіки особистості викликає поширення за 

допомогою мережі Інтернет порнографії, непристойної інформації, що 

руйнує суспільну мораль, порушує сформовані в суспільстві стандарти 

взаємодії. Сайти з такою інформацією часто відвідуються дітьми й 

підлітками, оскільки це дуже важко проконтролювати дорослим. 

 Навіть ті теми, які традиційно визнаються табуйованими для 

висвітлення в медіапросторі, є такими, що потребують особливого 

державного і громадського контролю (а саме – насильство і жорстокість, 

політичний екстремізм, порнографія, пропаганда війни, міжетнічной й 

міжрелігійної ворожнечі тощо) виявилися непідконтрольними державі й 

суспільству і почасти саме тому безкарно експлуатуються деструктивними 

і навіть певними політичними силами. 

Виявлення загроз в ІС має свої складнощі через ряд причин, серед 

яких: • заподіяння шкоди відбувається у ментальному просторі;  

• практично неможливо визначити ступінь заподіяння шкоди; 

 • ступінь заподіяння шкоди залежить від індивідуальних психофізичних 

особливостей людини та її емоційно-психологічного стану; 

 • настання наслідків заподіяння шкоди відтерміновано в часі; 

 • визначення деяких загроз можливе лише постфактум, після виявлення 

наслідків діяння;  

• не існує єдиного інструментарію виявлення загроз, лише опосередковані 

методи комплексного аналізу психофізичного, суспільно-політичного та 

інформаційно-технічного чинників.  

Розглядаючи властивості ІС, ми акцентували увагу на тому, що 

великі обсяги інформації, що циркулюють в ІС, змінюють як саму людину, 

так і сутність суспільних відносин. Щодо дитини, то вона не спроможна 

зосередити увагу на конкретній тематиці, відбуваються психофізичне 

виснаження, втомленість та зміни емоційного стану (збудження чи 
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заторможення). Відсутність належного рівня концентрації уваги разом з 

мозаїчністю (кліповістю) подачі інформації сучасними засобами передачі 

інформації (телебачення, Інтернет), призводить до поверхневого її 

сприйняття, і це може призвести до зниження інтелектуального рівня 

дитини, її вміння аналізувати, зіставляти, оцінювати, узагальнювати та 

використовувати інформацію. В протидії негативним інформаційним 

впливам такі вміння можуть бути недостатніми, особливо у випадку 

цілеспрямованих маніпулятивних дій на свідомість дитини. 

 ІС не завжди пропонує істинні цінності, а підмінює їх системою 

символів та ілюзорних норм. Прикладом такої підміни понять є реклама, 

особливо – політична, де істина підміняється красивим образом, 

створюється ілюзія позитиву і приховується інша його сторона. Через 

відсутність аналітичних фільтрів, дитина такі образи сприймає як істинні 

та вбудовує їх у власну систему поглядів та цінностей. В подальшому ці 

образи слугуватимуть їй як еталонні. Це призведе до видозміни свідомості 

дитини, викривлення її світосприйняття та основних цінностей. Дитина з 

видозміненою свідомістю, вступаючи у суспільні відносини, змінюватиме і 

саме суспільство.  

Другим фактором, що несе суттєву загрозу для формування 

особистості у дитини, є медіанасилля, яке впливає на свідомість та 

підсвідомість дитини. Беззаперечним є й той факт, що збільшення агресії 

на екрані провокує підвищення агресивної поведінки дитини в реальному 

житті, а відтак – збільшення агресії у суспільстві [1]. Слід також звернути 

увагу і на агресивні комп’ютерні ігри, що становлять загрозу не лише 

психологічному, але й фізичному здоров’ю дитини та викликають 

залежність. Діти, які часто грають в агресивні комп’ютерні ігри, не до 

кінця усвідомлюють нереальність подій у грі і, перебуваючи у стресовій 

ситуації під дією психологічного навантаження, можуть переносити 

здобуті тут навички у реальне життя. Зважаючи на заохочення в іграх 

вбивства призами і подарунками, у дитини створюється хибне враження: 
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що насилля – це добре. Це значно спотворює у неї уявлення про основні 

моральні цінності [3]. Також приймаючи до уваги воєнну ситуацію на 

сході України, великий ріст інформаційних атак і фейків, що 

розповсюджуються засобами масової інформації по всій країні, необхідно 

визнати велику проблему в збереженні психологічного, психічного та 

соматичного здоров’я дітей та підлітків [4]. 

Небезпечні впливи інформаційного простору на індивідуальну 

свідомість можуть призвести до двох видів взаємозалежних змін. По-

перше, це зміни психіки, психічного здоров’я людини. Оскільки в разі 

інформаційних впливів важко говорити про межі норми і патології, 

показником змін може бути втрата адекватності відображення світу у 

свідомості й своєму ставленні до світу. Можна говорити про деградацію 

особистості, якщо форми відображення дійсності спрощуються, реакції 

грубішають і здійснюється перехід від вищих потреб (у самоактуалізації, 

соціальному визнанні) до нижчих (фізіологічних, побутових). По-друге, це 

зрушення в цінностях, життєвих позиціях, орієнтирах, світогляді 

особистості. Такі зміни спричиняють антисоціальні вчинки й становлять 

небезпеку вже для всього суспільства і держави [2].  

Розглянувши загрози і небезпеки агресивного інформаційного 

середовища, приходимо до висновку, що по-перше, найбільш небезпечним 

є негативний вплив соціальних мереж на дітей і молодь; по-друге, 

неконтрольованість і некерованість ЗМК з боку держави приводить до 

широкої трансляції психотравмуючих чинників, і, як наслідок, масової 

травматизації населення, віддалені наслідки якої, ще гірше безпосередній 

емоційній реакції розчарування, страху або гніву [2]. 
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КРИПТОВАЛЮТА У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Анотація. В даній статті описано про електронну валюту Bitcoin, 

її засновника, принцип функціонування, її глобальні перспективи та 

допомога у воєнний час. 
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Біткоїна. 

 

Що таке Біткоїн? 

Bitcoin – електронна валюта, концепт якої був озвучений у 2008 

році Сатосі Накамото, і був представлений ним у 2009 році, базується 

на самоопублікованому документі Сатосі Накамото. Повна капіталізація 

ринку біткоїнів зараз становить $979,9 млрд. 

Принцип роботи 
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BitCoin покладається на криптографічні принципи, щоб створити уні

кальні, невідтворювані, і ділені маркери валюти.  

Користувачі зберігають криптографічні ключі до своїх власних 

грошей локально на своєму власному комп’ютері, і проводять транзакції 

безпосередньо один з одним через пірингову мережу, перевіряючи за 

допомогою мереж достовірність грошових переказів. 

Фізично, кожна монета в системі має свiй унікальний ключ. 

При здійсненні транзакцiї користувач додає 

до монети вiдкритий ключ 

адресата і підписує її своїм особистим закритим ключем. Щоб виключити 

подвійне списання однієї монети, всі транзакції транслюються іншим учас

никам, 

а повний список транзакцій в анонімному вигляді зберігається в розподіле

ній мережі. 

При кожнiй новiй транзакції ключи перевіряються за списком 

попередніх транзакцiй. Інакше кажучи BitCoin заснований на запис перемi

щень грошових коштів з використанням асиметричного шифрування. 

В даний момент кiлькiсть монет 

в обігу системи становить трохи більше 1 

млн. фактично на даний момент. BitCoin – це хмарна мережа розподілених 

обчислень.  

Дохід в BitCoin монетизується за рахунок валюти, цінність якої забез

печує електрична енергія i робота процесора. 

Фактично, номінал одніє монети дорівнює певнiй кiлькостi процесор

ного часу.  

На практиці вартість і визначається співвідношення біржових 

пропозицій та попиту, що з певною затримкою впливає на необхідні 

комп’ютерні ресурси для генерації монети.   

Ферми біткоїнів 
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3 2013 року з'являються репортажі про «фабриках біткойнів 

спеціалізованих безлюдних підприємствах, на яких працюють» тисячi 

НВIС-процесорів. Місячний дохід фабрики може перевищувати мільйон 

доларів (кілька тисяч біткойнів). У 2015 році, навіть якщо припустити, що 

всі майнеры використовують енергозберігаючі процесори, сумарна витрата 

електроенергії на майнінг оцінювався в 1,46 терават-годин на рік, що 

еквівалентно річному споживанню 135 000 американських будинків. 

Криптовалюта у воєнний стан 

Наприкінці лютого в Україні запустили державний криптовалютний 

фонд, щоб збирати гроші на підтримку армії та населення під час війни. 

За технічний бік проекту відповідає українська криптобіржа Kuna, а 

розпорядник коштів – Міністерство оборони та Міністерство цифрової 

трансформації. 

Фонд приймає пожертвування у 25 віртуальних валютах, у тому 

числі Bitcoin, Ethereum, Dogecoin та TrueUSD. 

Загальна сума зібраних коштів на 4 березня – майже $55 млн, із них 

на 1 березня витратили близько $14 млн. Для порівняння: на спецрахунок 

НБУ станом на 4 березня надійшло близько $250 млн. 

За даними аналітичної компанії Crystal Blockchain, це найбільший 

обсяг криптопожертв в історії, пише Мінцифри. 

У лютому 2011 poky BitCoin взяла дуже важливу психологічну 

планку - вперше за її існування курс обміну BTC до USD досяг стійкого 

паритету, а в деякі вдалі дні за 1 монету BitCoin давали більше 1 доллара. 

В середині 2011 року, на піку зростання, за одну монету цієї електронної 

валюти пропонували вже 18 доларів. 

Слід згадати і про політичний компонент, який вже починає 

проявлятися у ВТС пiсля численних випадків закриття рахунків у 

традиційних грошових системах у проекту WikiLeaks, цей проект тепер 

продовжив збір грошей в системi BitCoin. 
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СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ЧАС 

Анотація. В цій статті подано  стан  економіки України та 

сценарії розвитку української економіки у 2022 році залежно від цін на 

світових ринках у воєнний час. 

Ключові слова: економіка, фактори, відновлення, проблеми, війна, 

потреби. 

Економісти розробили три сценарії розвитку української економіки у 

2022 році залежно від цін на світових ринках. 

Про це йдеться у макроекономічному брифінгу Київської школи 

економіки. 

Залежно від вартості природного газу та експорту протягом 2022 

року, KSE Institute передбачає три економічні сценарії. 

Перший – відносно нормальний . За таких умов ціни на експортну 

продукцію залишатимуться високими, але ціни на газ на світових ринках 

опустяться на 40-50%. 

У такому разі ціни на газ для населення в 2,5–3,0 рази будуть 

нижчими за ринкові, інтерес нерезидентів до кредитування уряду 

відновлюватиметься, а курс становитиме 28,5 грн за долар. 

https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/02/Makroekonomichniy-brifing-1.pdf
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При цьому резерви скоротяться до 27 млрд дол., а інфляція 

сповільнюватиметься і на кінець року становитиме близько 8%. 

Якщо ціни на експортну продукцію залишатимуться високими, ціни 

на газ знизяться всього на 5%, на Україну чекає помірно 

негативний сценарій. 

При ньому ціни на газ для населення в 4 рази будуть нижчими за 

ринкові, нерезиденти повільно повертатимуться до кредитування уряду, а 

курс зросте до 30 грн за долар. 

Інфляція залишається незмінною лише на рівні 10%, у своїй 

відбудеться скорочення випуску великих промислових споживачів 

газу. Міжнародні резерви за підсумками року становитимуть 23 млрд дол. 

Третій сценарій, негативний , допускає зменшення ціни експорту на 

15-20%, а ціни газу – на 5%. Тоді ціни на газ для населення також будуть у 

4 рази нижчими від ринкових, а нерезиденти виявлятимуть низький інтерес 

до кредитування уряду. 

За таких подій відбудеться скорочення випуску великих 

промислових споживачів газу та зменшиться прибуток експортних 

галузей. 

Гривня може девальвувати максимум до 32 грн. за дол., за рахунок 

чого інфляція прискориться до 11%. Скорочення міжнародних резервів 

очікується до 22 млрд. дол.; 

"Ми припускаємо, що за будь-яких сценаріїв уряд намагатиметься 

стримувати інфляцію житлово-комунальних послуг, зокрема, ціни на 

природний газ, гарячу воду та опалення. Якщо вартість цих послуг і 

зростатиме, то помірно, – розповів керівник центру Ігор Дейсан. 

Економіка України скоротиться на п'яту частину цього року, а потім 

відновиться в 2023-му. Але це за сценарію, що угода про припинення 

вогню буде досягнута через кілька місяців. 

Про це йдеться в «Огляді регіональної економіки», опублікованому 

Європейським банком реконструкції та розвитку, повідомляє Bloomberg. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-31/ukraine-s-economy-to-shrink-by-a-fifth-this-year-ebrd-says
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Прогноз схильний до серйозних ризиків погіршення «у разі ескалації 

бойових дій або обмеження експорту газу чи інших товарів з росії», 

зазначає ЄБРР 

«Наразі війна йде на територіях, які виробляють 60% ВВП України. 

Близько 30% підприємств зупинили виробництво, а споживання 

електроенергії оцінюється у 60% довоєнного рівня», – йдеться у звіті. 

За прогнозом, якщо перемир'я буде досягнуто протягом кількох 

місяців, а відновлення країни може розпочатися 2023 року, то наступного 

року економіка зросте на 23%. 

На даний момент обсяги ВВП України скоротяться на близько 45% 

2022 року. Про це йдеться в прогнозі Світового банку від 10 квітня. 

«Українська економіка, як очікується, скоротиться на близько 45,1% 

протягом року, хоча точні масштаби скорочення  знову ж залежать від 

тривалості та інтенсивності бойових дій. Внаслідок безпрецедентних 

санкцій економіка Росії вже опинилася в глибокій рецесії, прогнозоване 

падіння може становити 11,2% у 2022-му», – йдеться в прогнозі. 

Як зазначає Світовий банк, війна проти України і санкції проти Росії 

б’ють по економіках світу, зокрема в Європі та Центральній Азії. 

Планується, що економіка регіону протягом року скоротиться на 

4,1%. При цьому довоєнний прогноз передбачав 3-відсоткове зростання в 

ході відновлення після пандемії COVID-19. 

Російське вторгнення завдає потужного удару економіці України та 

величезних збитків інфраструктурі. Україні знадобиться негайна 

масштабна фінансова підтримка в її спробах зберегти свою економіку та 

урядових зусиллях для підтримки постраждалих українських громадян», – 

заявила віцепрезидентка Світового банку з питань Європи та Центральної 

Азії Анна Бьєрде. 

Міжнародна установа також вказує на те, що Росія та Україна 

забезпечують 40% імпорту пшениці в регіоні, 75% чи й більше в 

Центральній Азії та на Південному Кавказі. 
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«Від початку російського вторгнення до України 24 лютого, 

Світовий банк мобілізував пакет термінової фінансової підтримки на 925 

мільйонів доларів на підтримку України», – йдеться в повідомленні 

установи. 

Це фінансування, спрямоване на зарплати працівникам лікарень та 

соціальні виплати, є частиною пакету підтримки на 3 мільярди доларів, яку 

Група Світового Банку готує для України протягом наступних місяців. 

Банк також зазначає, що шукає способів підтримати країни, які приймають 

біженців із України. 

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозував 31 березня, 

що економіки Росії і України скоротяться відповідно на 10 та 20 відсотків 

цього року через війну, розпочату Москвою, але при цьому Україна може 

відновитися в 2023 році, якщо найближчим часом буде досягнуте 

перемир’я. 
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БАР'ЄРИ ПРИ ЗДОБУВАННІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Анотацція: Стаття висвітлює актуальні проблеми щодо 

отримання вищої освіти серед молоді з особливими освітніми потребами. 

Проаналізоовано спектр проблем з якими стикається дана категорія осіб 

у процесі здобування освіти. Робота також пропонує прості шляхи у 

вирішенні основних проблем. 

Ключові слова: інклюзивне суспільство, молодь з обмеженими 

моливостями, безбар'єрне середовище, дистанційне начання. 

 

Освіта дітей із особливими потребами є одним із найголовніших 

завдань для країни. Це важлива умова для створення інклюзивного 

суспільства, де кожен зможе відчувати себе причетним до навколишнього 

світу. Ми повинні дати можливість кожній людині, незалежно від її потреб 

та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити 

користь суспільству та стати повноцінним учасником суспільного життя.  

В сучасних умовах здобуття вищої освіти особливо актуальним є 

питання організації навчального процесу для молоді з обмеженими 

можливостями. На жаль, практика така, що особи з інвалідністю, 

починаючи з дитячого віку, часто не можуть з різних причин повною 
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мірою та нарівні з однолітками реалізувати гарантоване право на освіту. 

Це в свою чергу є значною проблемою на шляху їх інтеграції в соціальне 

середовище. Вступивши у ЗВО, студенти-першокурсники з вадами 

здоров'я стикаються з проблемами адаптації до навчального процесу, 

вільного відвідування занять, самореалізації, взаємодії з викладачами та 

одногрупниками. Часто навчальним закладам не вистачає фінансування, 

тому вони не можуть забезпечити навчання осіб з інвалідністю всім 

необхідним. Це стосується фізичної доступності та матеріально-технічної 

бази зво, спеціальних програм підготовки, компетентності професорсько-

викладацького складу 

Після закінчення навчання, особи з інвалідністю освоюють ті ж 

знання, навички та види професійної діяльності, що і інші випускники, 

вони готові до повної реалізації у стандартах професійної діяльності 

загальнокультурної компетенції і мають таку ж базу, як люди без 

інвалідності. 

Одним із продуктивних механізмів забезпечення доступності та 

якості навчання осіб з  інвалідністю є дистанційні форми навчання, 

можливості якого систематично зростають: збільшується кількість вузів та 

підвищується якість технологій дистанційного навчання. За результатам 

експертних оцінок, не менш ніж у 80% вузів студентам забезпечено доступ 

до освітніх порталів, де вони можуть освоїти навчальний матеріал, 

необхідний для підготовки до занять. Навчання з використанням 

дистанційних освітніх технологій здійснюється при реалізації очної та 

заочної форм навчання. Такий вид навчання пропонує комплекс освітніх 

послуг, що надаються особам зінвалідністю за допомогою 

спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища, що базується на 

засобах обміну навчальною інформацією. Вибір інтерактивних засобів 

навчання, що забезпечують оперативну взаємодію з викладачем, іншими 

учнями, а також з навчальним матеріалом, сприяє підвищенню 

ефективності та якості дистанційного навчання студентів зінвалідністю. 
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На сайті освітньої організації повинен бути створений спеціальний 

розділ, який відображає наявність умов для навчання осіб з обмеженими 

можливостями здоров’я, що містить адаптовані для інвалідів програми 

підготовк, види і форми супроводу навчання, наявність спеціальних 

технічних і програмних засобів навчання, дистанційних освітніх 

технологій, наявність безбар’єрного середовища тощо. Що стосується 

дистанційного навчання, то в чинному законодавстві дистанційна вища 

освіта розглядається як індивідуалізований процес здобуття освіти і 

здійснюється переважно з використанням сучасних комунікаційних та 

інформаційних технологій. Розвиток дистанційного навчання як форми не 

лише заочної, а й денної світи, значно полегшив би її здобуття особами  

особливими потребами. 

Основною формою в дистанційному навчанні є індивідуальна форма 

навчання. Перевагою індивідуального навчання для осіб з обмеженими 

можливостями здоров’я є те, що вона дозволяє повністю індивідуалізувати 

зміст, методи і темпи навчальної діяльності, стежити за кожною дією при 

вирішенні конкретних завдань, вчасно вносити необхідні корективи і в 

діяльність студента-інваліда, і в роботу викладача. Дистанційне навчання 

також має забезпечувати можливості комунікацій не тільки з викладачем, а 

й з іншими студентами, співпрацю в процесі пізнавальної діяльності. 

Важливо проводити навчальні заходи, що сприяють згуртуванню групи, 

спрямовані на спільну роботу, обговорення, прийняття колективного 

рішення. 

Підбиваючи підсумки, можна виділити наступні причини, що 

перешкоджають здобуттю вищої освіти молоддю з особливими потребами: 

 – стан здоров’я;  

– потреба в постійному сторонньому догляді (невирішення питання 

їхнього супроводу); 

 – відсутність безбар’єрного середовища як на шляху від місця 

проживання до установи освіти, так і в самих навчальних корпусах;  
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– низький рівень мотивації до здобуття вищої освіти, оскільки людям 

з інвалідністю доводиться самостійно долати бар’єри для її отримання;  

– нестача або відсутність допоміжних технологій і навчальних 

матеріалів;  

Потрібна розробка нормативного поля для реалізації навчання 

студентів з ОВЗ та інвалідністю у вузах, які здійснюють мережеву 

взаємодію. 

Для консолідації ключових ідей та практик інклюзивної вищої освіти 

необхідно створення єдиної бази наукових та методичних матеріалів для 

студентів, а для викладачів – технологій, методик та програмно-

методичного забезпечення. Складним, але вирішуваним питанням 

виступає створення безбар'єрного архітектурного середовища у вузі для 

студентів із порушеннями опорно-рухового апарату, слуху, зору. 

Стратегічно важливим орієнтиром виступає організація системи 

професійної підготовки професорсько-викладацького складу, що працює в 

системі інклюзивної вищої освіти та вирішення основних проблем 

профорієнтації та працевлаштування випускників з інвалідністю. Таким 

чином, розвиток інклюзивних форм навчання осіб з інвалідністю має 

здійснюватися поступово, на основі планування та реалізації комплексу 

заходів, що забезпечують дотримання вимог до організації цієї діяльності. 

У системі вищої освіти, при виборі напряму підготовки, як гаранта 

майбутнього місця в суспільстві, інклюзивна освіта дає можливість особам 

з інвалідністю орієнтуватися не на суб'єктивні, найчастіше вимушені 

обставини, а, як зазначають вони самі, на свої інтереси, здібності, 

затребуваність професії . Близько 80% старшокурсників відповідають, що 

вони повністю задоволені зробленим вибором, і лише одиниці обрали б 

іншу спеціальність. 

Університет "Україна" є першим навчальним закладом в Україні, 

який пропонує інклюзивні методи навчання для осіб з особливими 
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освітніми потребами. Ця категорія осіб може навчатися за кошти Фонду 

соціального захисту інвалідів, тобто безкоштовно.  
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ПРИНЦИП УЧАСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: 

«ІДЕАЛЬНЕ» VS «РЕАЛЬНЕ» 

 Практично всі соціальні інститути в сучасному світі переживають певні 

труднощі, спричинені швидким поширенням інформаційних технологій  

[8; 10], зміною стилів життя [2] та трансформацією ціннісних орієнтацій 

[7], рефлексованих класичною наукою як аномія [9]. Завдяки технологіям 

зміни парадигми зазнає і соціальна робота [12]. Вища освіта з соціальної 

роботи в українських ЗВО втім перебуває в особливо складному 

становищі: глобальні виклики тут поєднуються з браком усталених 

національних традицій професійної підготовки соціальних працівників, 

низьким рейтингом професії, недосконалістю освітніх і професійних 

стандартів та ін. Оскільки соціальна робота належить до тих систем, що є 

особливо чутливими до етичного регулювання, поряд із формуванням 

«операційнопроцесуальних» компетентностей освітня підготовка 

соціальних працівників має забезпечувати інтеріоризацію професійних 

цінностей та цілковиту «етичну компетентність» майбутніх фахівців. 

Зазначимо, що ключові принципи етики соціальної роботи [11] суголосні 

сучасним принципам забезпечення якості освіти в Європейському просторі 

[13], адже постулюють пріоритетність інтерсуб’єктності учасників 

професійної взаємодії, повагу до їхньої гідності, сприяння самовизначенню 

та праву на участь, коректне використання сучасних технологій (в тому 

числі засобів інформаційної комунікації), професійної доброчесності. Чи 

мають національні школи з соціальної роботи належні ресурси для 

впровадження таких цінностей, або для якісної освітньої підготовки 

майбутніх фахівців? Як мінімізувати брак цих ресурсів? 

     Вимога «освіта впродовж життя» постає імперативом усвідомлення 

потреби в безперервному навчанні обох ключових учасників освітнього 
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процесу – здобувачів і викладачів. Втім маємо констатувати інші реалії. 

Значна частина студентів програм підготовки бакалаврів та магістрів 

соціальної роботи вступає до ЗВО без належної мотивації до набуття 

професійної компетентності, будучи скерованими обставинами та (або) 

батьками на отримання диплому про вищу освіту. Такі тенденції виходять 

за межі українського освітнього простору і напряму підготовки «соціальна 

робота» [3]. Імовірно, в основі підміни цілей вищої освіти полягає кілька 

чинників, як-от невизначеність перспектив майбутнього кар’єрного 

зростання, зумовлена нестабільністю та непередбачуваністю 

соціальноекономічної ситуації; подовження періоду «рольової 

невизначеності» в сучасному середовищі; плинність соціальних стандартів. 

Гіпотетично наразі стикаємося з 81 кардинальною розбіжністю принципів і 

практик класичної університетської освіти та реальності метамодерного 

суспільства, що являє собою «мінливий стан навколо і поза межами… 

релятивізму та істини, оптимізму та сумнівів, у пошуках безлічі 

несумірних і невловимих горизонтів» [14]. Але, вочевидь, за будь-якого 

соціального контексту активна життєва позиція, прийняття 

відповідальності за власні вчинки залишатимуться вигіднішою 

поведінковою стратегією. Отже, навіть за слабкої мотивації до навчання 

соціальній роботі, студенти ЗВО отримують шанси розвинути власні 

життєві навички та розширити обрії самореалізації, якщо зможуть 

розгледіти у програмах ті компоненти, що суголосні вимогам їхньої 

життєвої ситуації.  

     Гостра конкуренція на ринку освітніх послуг спонукає заклади освіти до 

пристосувальних тактик з активною рекламою власних освітніх продуктів, 

заходами «адаптації» студентів до освітнього середовища та вмотивування 

до навчання, подекуди не відповідних їхнім істинним намірам. Розбіжність 

цілей суб’єктів освітнього процесу, ігнорування або замовчування браку 

потреби здобувачів у набутті професійної компетентності унеможливлює 

утворення прозорих суб’єкт-суб’єктних відносин, формування професійної 

ідентичності майбутніх соціальних працівників і завдає шкоди професійній 

ідентичності викладачів. Останні стикаються також і з іншими викликами. 

Віртуальний публічний простір – динамічний технологічний, економічний, 

культурний, соціальний і політичний феномен сучасності – проникає у всі 

сфери суспільного життя, формуючи нові можливості й реалії комунікації 

[1]. Однак дуже швидка експансія цифрових технологій та кардинальні 

розбіжності мисленнєвих стратегій старших і молодших поколінь 

ускладнюють професійну комунікацію, адже викладачі виявляються не 

вповні готовими до застосування методів навчання, адекватних запитам, 

можливостям і стилю мислення студентів. Подекуди це призводить до 

захисної позиції, що полягає в оцінках здобувачів як не здатних до 
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засвоєння академічних вимог або ж недостатньо наполегливих у навчанні. 

Втім, доступ до digital space суттєво позначається на обох ключових 

суб’єктах освіти – вони набувають суттєвих переваг і водночас потерпають 

від надмірного тиску інформації. Усвідомлення і відкрите обговорення цієї 

проблеми мало б бути покладене в основу побудові стосунків співпраці 

між викладачами і студентами, а в межах програм підготовки соціальних 

працівників слугувати прикладом відкритості власному досвіду [4] та 

відправною точкою формування професійної рефлексії.  

    Останніми роками, особливо на тлі пандемії Covid-19, викладачі ЗВО 

старшого віку опинилися в зоні найбільших ризиків, спричинених 

пришвидшенням технологізації і зміною вимог до забезпечення якості 

вищої освіти. Загроза втрати авторитету через недостатній рівень 

володіння інформаційно-комунікаційними технологіями та брак навичок 

використання іноземної мови для професійної комунікації спричиняє 

розгубленість, підвищує вразливість та імовірність розвитку професійного 

вигорання. Водночас ці викладачі мають і значні переваги, що можуть 

бути корисними в партнерській взаємодії зі здобувачами – їхній досвід 

систематизації великих обсягів інформації має бути успішно застосованим 

для виконання т’юторських функцій в освітньому процесі, глибока 

зацікавленість у переданні власних знань є надійною основою для 

підтримки постійного зв’язку в умовах дистанційної комунікації зі 

студентами. Досягнення більшої участі попри труднощі, зумовлені 

потребою в швидкому засвоєнні великого масиву раніше незнайомих 

прийомів, подекуди можна здолати через взаємну колегіальну підтримку, 

вдалий менеджмент, забезпечення технічними засобами навчання і – що 

найважливіше – через розвиток партнерських стосунків зі здобувачами, 

відкритість і прозорість у відносинах, визнання вразливості обох суб’єктів 

у нових, непередбачуваних умовах.  

     Ще одне проблемне питання розвитку освітньої підготовки студентів 

ЗВО, що потребує неформальної участі всіх стейкхолдерів у прийнятті 

рішень та поєднанні зусиль задля його успішного розв’язання – це 

перспектива запровадження подвійної освіти. За умов порівняно незначної 

частки практик у загальному обсязі годин освітніх програм першого рівня 

з соціальної роботи, недостатньої якості практичної підготовки через 

формальне ставлення 82 організаторів та брак ресурсів ЗВО і баз практики 

[6] практична компонента навчання не завжди досягає цілі, й низка 

компетентностей, що формуються переважно в процесі практичної 

підготовки, залишаються не сформованими. Ця проблема могла б бути 

кардинально вирішеною завдяки впровадженню дуальної освіти, однак, 

через недосконалість нормативно-правової бази, суперечливе ставлення 
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освітніх закладів, недостатню вмотивованість здобувачів і роботодавців 

успішна реалізація такого проекту наразі є проблематичною [5].  

     Отже швидкі процеси технологізації, що супроводжують і, водночас, 

обумовлюють постмодерні соціокультурні процеси, ставлять перед 

освітою складні завдання, які не мають самоочевидних рішень. Вища 

освіта з соціальної роботи в Україні на цьому тлі зазнає особливо 

потужних викликів. Принцип участі, як підґрунтя партнерства для 

ключових суб’єктів освітнього процесу – викладачів та студентів – за 

таких умов набуває особливої значущості.  
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КОЛАБОРАЦІОНІЗМ В УМОВАХ ВІЙНИ. НОВАЦІЇ В 

ЗАКОНОДАВСТВІ 

Анотація. У статті здійснено аналіз внесених змін до 

законодавства України з питань колабораціонізму.  

Ключові слова: колабораціонізм, колаборант, колабораційна 

діяльність, держава-агресор, . 

Вступ. Актуальність даної теми зумовлена тим, що у березні 2022 

року було внесено зміни до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. 

Постановка завдання. Основною метою цієї роботи є дослідження 

норм нового закону, прийнятого Верховною Радою України, щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. 

Результати дослідження. З матеріалів Вікіпедії [1] вбачається, що 

колабораціонізм (від фр. collaboration — «співробітництво») — термін 

сучасного політичного лексикону з такими значеннями: у широкому 

сенсі — співпраця населення або громадян держави з ворогом в інтересах 

ворога-загарбника на шкоду самій державі чи її союзників і участь у 

переслідуванні патріотів країни, громадянином якої є колаборант. У роки 

Другої світової війни колабораціонізм був явищем розповсюдженим — і 

мав місце практично в кожній окупованій країні. У вузькому змісті — 

співробітництво французів із німецькою владою у період окупації Франції 
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у ході Другої світової війни; проте загальновідома не лише добровільна 

співпраця французів, — але і данців, норвежців, татар, білорусів, українців, 

росіян та інших народів — з німцями за умов окупації останніми їхніх 

країн. 

Іноді ще розрізняють колабораціонізм і кооперування (вимушений 

колабораціонізм). [1] 

В Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за 

колабораціонізм. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

(щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 

діяльність)» (№2108-ІХ), опубліковано в офіційному виданні Верховної 

Ради «Голос України». [3] 

Згідно з текстом закону, публічне заперечення громадянином 

України здійснення збройної агресії проти держави, встановлення та 

утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні 

заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора, невизнання 

поширення державного суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями карається позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк від десяти до п‘ятнадцяти 

років.[4] 

За здійснення громадянином України пропаганди в навчальних 

закладах, незалежно від типів і форм власності, з метою сприяння 

здійсненню збройної агресії проти Української держави, встановленню та 

утвердженню тимчасової окупації територій України, а також дії 

спрямовані на впровадження освітніх стандартів держави-агресора 

передбачається покарання у вигляді виправних робіт строком до 2 

років або арешту до 6 місяців, або позбавленням волі до 3 років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю від 10 до 15 років. 

Крім того, передача матеріальних ресурсів незаконним збройним 

чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій 
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території, або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, 

провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, 

незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій 

території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, 

карається штрафом до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів 

громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна. 

Добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з 

виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-

господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на 

тимчасово окупованій території, або добровільне обрання до таких органів, 

а також участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або 

референдумів, або публічні заклики до проведення таких незаконних 

заходів карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без 

такої. 

Організація та проведення заходів політичного характеру 

або здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-

агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованих на 

підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних 

формувань та/або уникнення нею відповідальності за збройну агресію 

проти України, за відсутності ознак державної зради, а також активна 

участь у таких заходах карається позбавленням волі на строк від 10 до 

12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна 

або без такої. [4] 

Добровільне зайняття громадянином України посади в 

незаконних судових або правоохоронних органах, створених на 
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тимчасово окупованій території, а також добровільна участь цього 

громадянина в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, 

створених на тимчасово окупованій території, в збройних формуваннях 

держави-агресора чи надання таким формуванням допомоги у веденні 

бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України карається позбавленням волі на строк від 

12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років та з 

конфіскацією майна або без такої. 

Вчинення особами дій, зазначених у попередніх трьох пунктах, або 

ухвалення рішень, які призвели до загибелі людей чи настання інших 

тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 15 років або 

довічним позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років та з 

конфіскацією майна або без такої. 

Кримінальний кодекс України  доповнили новою ст. 111-1 

«Колабораційна діяльність», якою передбачили кримінальну 

відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною 

адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями у 

військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, 

господарській та трудовій сферах.[2] 

Висновки. Таким чином, наслідком прийняття цього закону стане 

запровадження кримінальної відповідальності за співпрацю з державою-

агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи 

воєнізованими формуваннями, яка передбачатиме обмеження доступу до 

зайняття посад, до посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи 

місцевого самоврядування, строком на 15 років та накладення інших 

відповідних покарань для осіб, які здійснювали таку співпрацю, а також 

можливість ліквідації юридичних осіб, уповноважені особи яких 

здійснювали таку співпрацю. 
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П’ЯТЬ СЕКРЕТІВ УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬ 

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 

Маючи мету виконати ту чи іншу соціальну місію, ми завжди 

стикаємося з питаннями: яких людей об’єднати біля свого проекту? В який 

спосіб, з якою інтонацією спілкуватися з ними? Яким чином зацікавити їх 

цієї соціальною місією, змусити бути зацікавленими у результатах і, 

найголовніше, щоб вони при тому були творчими й щасливими. В даній 

статті пропонуємо розглянути п’ять визначальних факторів, які 

допомагають мотивувати команду, що готова рости та розвиватися.  

Дослідники класичних теорій менеджменту радять найперше 

привчити свою команду до зустрічей за круглим столом. Йдеться про 

те, щоб надавати слово кожній людині у колективі. Адже такий підхід 

дозволить дивитися на ситуацію з усіх боків, й в процесі діалогу шукати 

краще, проривне рішення 

При цьому потрібно врахувати, що збирати навколо себе схожих на 

себе людей, тобто зміцнювати свою особисту зону комфорту – може стати 

великою помилкою керівника. Бо на перший погляд, це дуже зручно, коли 

тебе оточують люди, які розуміють все з півслова. Але, як доводить 

практика, така ситуація швидко призводить до застою у розвиткові 

колективу й гірших результатів соціальної роботи. Може виникнути 
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логічне питання: чому так? Вважаємо за доцільне, прояснити цю ситуацію. 

Отже, якщо рішення приймаються без суперечок – це означає, що у вашій 

команді недостатньо різних, часом і протилежних думок, щоб охопити 

максимально широкий спектр рішень. Практика діалогу, дискусії дає 

можливість не тільки розвивати компанію, що динамічно зростає, але і 

розвиватися людям, самореалізовуватися, взаємодоповнювати один одного 

і тим самим отримувати задоволення від своєї роботи.  

При цьому керівник повинен чітко розуміти, що його роль – в тому, 

щоб він, немов регулювальник стежив за балансом раціональних і 

емоційних творчих рішень. Це дуже тонка й важлива грань, адже 

зазвичай соціальна робота об’єднує дуже різних особистостей. І менеджер 

повинен пам’ятати: якщо команда піде шляхом переваги творчого 

мислення – є ризик застрягнути на рівні дрібних деталей проекту, коли всі 

ваші блискучі ініціативи та проекти будуть занадто короткостроковою 

емоційною радістю і через ті самі 3-6 місяців, стануть «низкою 

розчарувань, звичайно ж не профпридатною командою, що зведе їх до 

нуля» [1]. Якщо ж переважатимуть раціональні ідеї  – є ризик 

пропустити важливий переломний момент у стратегії реалізації проекту 

та купу творчих можливостей. Керівник повинен пам’ятати і визнавати, 

що ті люди, які працюють поруч з тобою, перш за все – особистості з 

різними ідеями, темпераментом та поглядами. Й потрібно вислухати та 

зважити думки усіх для того, щоб сформувати правильне рішення.  

В багатьох колективах забувають про це найголовніше та 

найважливіше правило, яке дозволяє відчувати, як налаштовувати 

колектив на спільність й співпрацю. Адже у вас працюють люди зі своїми 

індивідуальними системами цінностей, переживаннями, і прийняттям 

оточення крізь призму своєї свідомості. Тому, нав’язувати їм зверху ту 

саму систему цінностей компанії, над якою можливо працювали кілька 

років блискучі фахівці з внутрішніх комунікацій, світові коучі та 

дженералісти вищої ланки – дуже небезпечно. Вони можуть просто не 
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сприймати цієї інформації, вона буде чужорідна їх внутрішній системі 

цінностей, й, в результаті, постраждає увесь ваш соціальний проект. 

У той же час, наближаємося до усвідомлення ще одного важливого 

принципу менеджменту - піднімати командний дух потрібно від 

спільних ідей, народжених самими людьми, або мудро їм доведеним 

керівником. Мудро – означає так, що люди сприйматимуть твою ідею за 

свою. Ця маленька хитрість дозволяє мотивувати колектив, адже тоді люди 

особисто несуть відповідальність за свою власну ідею. Головне для 

керівника – відчувати й розуміти своїх колег, поважати зону комфорту 

кожного, при цьому не боячись відкривати додатковий простір для 

розвитку за рамками цієї зони комфорту.  

Наступний фактор ефективної роботи з людьми, які 

реалізовують соціальний проект – використовувати принцип 

натхнення, а не керівництва.  Суть управління полягає в тому, щоб 

робити щось правильно, а натхнення – щоб відчувати і обирати те, що 

потрібно робити. 

Для того, щоб відчувати, важливо ніколи не зупинятися у всебічному 

розвиткові особистості: фізичному, духовному, моральному, 

професійному. Бажання розвиватися – важливий атрибут кожного 

учасника команди. Хороший приклад потрібно підтримати й заохотити – 

це також роль керівника проекту.  

Ще один фактор, який потрібно враховувати, керуючи 

соціальним проектом – розвивати інстинкт орієнтації на кінцевий 

результат. Це особливо важливо, якщо місія вашого проекту – нести й 

забезпечувати сервіс своїм клієнтам. Навіть у рядовому співробітникові, 

аналітикові, що працює в системно-рутинному процесі обробки великого 

потоку даних, важливо виховати розуміння того, що на виході він хоче 

отримати ще до початку обробки. І тоді у команди обов’язково все 

складеться – командний дух підносить кожного учасника проекту й надає 

відчуття участі та перемоги.  
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В кожному з цих п’ятьох принципах ми використовуємо в якості 

методу супервізію – навчання на досвіді. Доречно розмежовувати 

адміністративний та освітній метод супервізії. Один і другий широко 

застосовуються в соціальній роботі власне для допомоги соціальному 

працівнику забезпечити якість послуги, результат роботи за конкретних 

умов діяльності.  

Як категорія менеджменту, супервізія передбачає втручання у:  

- взаємодію «соціальний працівник - клієнт»;  

- взаємовідношення «соціальна служба - клієнт»; 

- взаємовплив «соціальний працівник - соціальна служба». 

 

     А от  як адміністративний метод супервізія виконує інші функції, а саме 

допомагає керівнику соціального проекту: 

1) визначитися з призначенням клієнту найбільш відповідного 

соціального працівника;  

2) узагальнити результати первинного оцінювання плану втручання в 

соціальну ситуацію; 

3)  неупереджено переглянути процес роботи з клієнтом. 

Таким чином можемо зробити висновок, що ефективний менеджмент 

соціального проекту завжди має на меті допомогти кожному учаснику 

проекту, а отже, кожному соціальному працівнику, краще зрозуміти 

філософію, ідеологію, політику та практику соціальної служби, 

дізнатися про ресурси, клієнтів, легальні та альтернативні цілі 

діяльності соціальної служби, сильні та слабкі сторони життєдіяльності, 

можливості та загрози, партнерів та конкурентів, напрями й пріоритети 

діяльності, а також вдосконалити свою концептуальну, технологічну, 

інтегративну компетентність. 
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 АБЕТКА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: ЧИ МОЖЛИВЕ 

ПОКРАЩЕННЯ 

Твій друг – безпечний рух. 

  

Анотація: метою статті є аналіз автомобільного парку країни за віком, 

кількістю; визначення причини значної кількості летальних випадків при ДТП 

в Україні; пропозиції способів зниження рівня страшної статистики; 

технічні характеристики безпечних автомобілів майбутнього або часткова 

відмова від авто на користь інших видів транспорту як альтернативи 

збереження життя. 

Ключові поняття: автомобільний парк, види транспорту, автомобільний 

рух, ДТП, безпечний рух. 

 

Людина – найвеличніше створіння на Землі, а її життя – найбільша 

цінність. Вивчаючи історію розвитку homo sapiens, дізнаємося про те, що 

люди завжди опікувалися власною безпекою, але ж і комфортом не менше. 

Багато диких тварин було приручено для допомоги у веденні господарства, 

зокрема, у використанні їх як тяглової сили, засобів для пересування. 

Найкращим у цьому виявився кінь, він – універсальний помічник, адже 

найважчу роботу люди переклали саме на цю тварину. Щодо засобів для 

пересування, то кінь використовувався і окремо, і в упряжці з кількома 

конями та з возом. Багато часу минуло з того моменту, як звичайний віз 

перетворився спочатку на комфортну і вишукану бричку, а згодом і на 

автомобіль. Кінь і тут зіграв свою роль, адже потужність автомобіля і досі 

вимірюють кінськими силами. Відома історія, коли Джеймс Ватт 
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запропонував замінити в шахті коня на паровий двигун. Товариш відомого 

фізика, власник шахти погодився за умови, що двигун не поступатиметься 

коню. Стару коняку так ганяли цілий день, що отримали високий результат, 

але тварина надірвалася і померла. Так була виміряна потужність в одну 

кінську силу, насправді ж вона нереально висока для більшості коней і 

зазвичай упродовж роботи вони її не розвивають. Цю величину 

використовують і до цього часу, у європейських країнах кінська сила 

визначається як 75 кгсм/с =735,49875 Вт («метрична кінська сила»).  

Ті далекі, безпечніші часи давно минули і зараз люди не обходяться без 

автомобілів, використовуючи їх з різною метою. Хтось на авто їде до роботи, 

для когось автівка є засобом для існування, ще інші купляють дорогі машини 

для самоствердження чи демонстрації розкоші, але ж головна її роль, все-

таки, заощадити час власникові. Рухаючись пішки, людина тратить годину, 

щоб пройти 5 кілометрів, тож на відстань 60 кілометрів їй знадобиться 12 

годин безперервної ходьби. Звичайно, це більш безпечно, але ж дуже 

виснажливо. Цю відстань на коні можна подолати за 4 години та на 

автомобілі – за 40-60 хвилин (це у тому випадку, коли дбати про безпеку 

руху). Звичайно, час на автомобілі, що розвиває швидкість більш, ніж 400 

км/год значно скоротиться, проте підвищиться ризик завдати шкоди життю 

та здоров’ю людини. Зараз в Україні близько 7 мільйонів легкових автівок, 

автобусів – 250 тисяч, мототранспорту – близько 840 тисяч. Середній вік 

автомобілів – 16 років, у той час, як у Кубі – 36 років, в Америці – 11,4 роки, 

у Німеччині – 6,9 років, а в Саудівській Аравії – 3,5 роки. Чи залежить від 

цього безпека руху на дорогах? Безперечно, але в сукупності всіх показників, 

а не виключно технічних параметрів. А це і якісні дороги з розмітками, 

знання водіями правил дорожнього руху, уміння читати дорожні знаки і 

таблички, відповідальність кермувальників у протидії аваріям завдяки 

відмові від вживання алкогольних напоїв перед і під час їзди, звичка 

пристібати ремені безпеки, рух на дозволеній швидкості. Для того, щоб 

врегулювати цю проблему, розроблено систему штрафів, яка міститься у 

Кодексі України про адміністративні правопорушення [1]. До прикладу, за 

непристебнутий пасок безпеки, водій заплатить штраф у розмірі 30 

неоподаткованих мінімумів доходів громадянина. Зазначимо, що 1 

неоподатковуваний мінімум – 17 грн., отож сума штрафу 510 грн. Це не 

зовсім символічна сума, яка все ж не спонукає власників авто дотримуватися 

цього правила, проте у багатьох випадках він врятував би життя тих, хто 

перебуває в автомобілі під час ДТП. А якщо нетверезий водій «попадеться» 

правоохоронцям, то йому доведеться заплатити 1тисячу неоподаткованих 

мінімумів - від 17 тисяч гривень. За цим піде позбавлення прав на термін до 3 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page5#n958
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років. Повторне правопорушення загрожує водієві штрафом в розмірі 51 

тисячі гривень. Ця сума дуже суттєва, але й вона не лякає правопорушників. 

Багатьом легше позбутися значної суми грошей, аніж дурної звички. 

Свідомість водія та система штрафів, звісно, добре, але ж на дорогах України 

не стає безпечніше. 4 тисячі осіб гине щороку на автошляхах. Проблема і в 

самому дорожньому покритті, чи краще сказати: у його відсутності. 

Звичайно, можна виправдати ситуацію, коли ДТП сталася внаслідок ям на 

дорозі, але як тоді з аваріями на бездоганному дорожньому полотні? Зараз 

очільники сіл та міст, районів та областей дуже переймаються цим питанням 

і скеровують кошти на капітальний ремонт доріг. Та замість того, щоб людям 

було зручніше, швидше, приємніше доїхати до пункту призначення, такі 

дороги стають смертельно небезпечними. Власники автомобілів, навіть 

будучи тверезими розвивають таку швидкість, що самі не в змозі справитися 

з керуванням залізного коня. Подвійні, потрійні обгони вкоротили не одне 

життя. Часто незадовільний стан здоров’я кермувальника стає причиною 

трагедії, адже не секрет, що під час руху у водія може трапитися інсульт чи 

інфаркт, чи епілептичний припадок, чи напад астми або ж втрата свідомості. 

Буває, що водії засинають за кермом і потрапляють у халепу, виїжджаючи на 

зустрічну смугу руху. Щоб уникнути подібного, висуваємо такі пропозиції: 

1. Заборонити на дорогах державного та міжнародного значення 

використання транспортних засобів, термін яких вище 16 років.  

2. Зробити дороги державного та міжнародного значення не менше, як на 

4 смуги, а де нема – дотриматися цієї вимоги у найкоротші часові 

терміни. 

3. Заборонити виїзд мототранспорту та сільськогосподарського, у тому 

числі возів на дороги державного та міжнародного значення. 

4. Змусити водіїв та пасажирів пристібати паски безпеки у тому числі й 

через збільшення штрафів. 

5. Застосовувати штрафні санкції на рівні 50 тисяч гривень до водіїв, що 

перевищують швидкість у межах населених пунктів. 

6. Не обмежувати швидкості руху автомобілів на автомагістралях 

міждержавного значення. 

7. Розробити державні програми щодо інтерактивного навчання дітей та 

молоді поведінці на дорозі. 
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8. Розробити різні автопрограми з призовим фондом для тих учасників 

дорожнього руху, що протягом дії програми та й поза нею бездоганно 

виконають її умови. 

9. Створити автомобілі на зразок «розумних будинків».  

І якщо перші шість пунктів не потребують додаткових роз’яснень, то 

філософія сьомого доволі кволо втілюється в життя. Вважаємо, що змалечку 

дітей потрібно вчити читати дорожні знаки. В ігровій формі діти вивчають 

рідну та іноземні мови, не кажучи про тварин, предмети побуту, овочі та 

фрукти, то чому б не вивчити значення «цеглинки», «сніжинки», «зебри» і 

подібних, а пізніше закріпити в закладах освіти. Така практика існує в 

МКФКБ, коли в тиждень дорожнього руху скрізь розміщуються дорожні 

знаки у гумористичній інтерпретації. Потрібно знати справжнє значення 

дорожнього знака з тим, щоб на прикріпленому місці оцінити його підтекст. 

Виходить кумедно, але у такій формі закріплюються попередні знання. Та й 

коментар інструктора з водіння автомобіля, як показує практика, не є зайвим. 

Щодо восьмого пункту, то певні програми існують у країнах Європи. У 

Швеції, наприклад, незважаючи на збільшення парку транспортних засобів, 

загальне число смертей на дорогах скоротилося. Як інформує «Вікіпедія», 

завдяки Vision Zero, станом уже на початок 2020 року, Швеція мала один з 

найнижчих показників смертності від ДТП (3 зі 100 тисяч). Для порівняння в 

країнах Євросоюзу показник смертності становив близько 5, а в США понад 

11 зі 100 тисяч осіб. Досвід Швеції переймають і інші європейські країни, 

наприклад Нідерланди та Велика Британія. Vision Zero вплинув і 

на Домініканську Республіку. Країна, незважаючи на найнебезпечніший рух 

у світі, зуміла поліпшити ситуацію так, що кожен рік на сто тисяч 

домініканців помирало лише сорок осіб. Ця прогресія показує, що до 2022 

року це число стало наближатися до нуля. В Україні також є однойменна 

громадська організація, що складається із громадських активістів, авторів 

пілотних проєктів з безпеки руху: В.Загреба, А.Коман, А.Черніков, які 

переслідують амбітну мету: скоротити за рік кількість смертей у ДТП із 4 

тисяч до нуля. А все полягає у тому, щоб зробити безпечною інфраструктуру, 

бо водії завжди будуть помилятися, тож потрібно зробити так, щоб їхні 

помилки не коштували чийогось життя. Це відбувається за рахунок 

вдосконалення конструкції дорожньої частини: наприклад, використання 

об'їзних шляхів замість знаків зупинки, додавання роздільників центру на 

сільських дорогах для стримування лобових аварій та додавання фізично 

відокремлених велосипедних доріг окремим учасникам дорожнього руху. У 

моєму рідному місті Мукачеві побудовані чудові велодоріжки, поки це 4 

кілометри, але ж розташовані вони у паркових зонах, подалі від автодоріг, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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тож велосипедисти не створюватимуть аварійних ситуацій. Взагалі, 

англійська практика, коли навіть можновладці пересуваються на 

велосипедах, у тому числі й на роботу – дуже показова, а головне: 

безпечніша для здоров’я і корисніша для довкілля. Можливо, одним із 

способів безпеки руху було б погоджене рішення міської влади та мешканців 

міста – відмовитися від приватних авто, залишивши натомість громадський 

транспорт та велосипеди. Тоді було б і безпечніше, і екологічніше, але, 

мусимо визнати, менш зручно. 

Щодо останнього пункту, то тут потрібно розглянути детальніше. 

Звичайно, у світі вже існують автомобілі, котрі мають режим автопілота, 

автоматичного паркування, тобто водій відпочиває за кермом. Майже 

сенсаційна новина: «Китайський трактор їздить на водні, без водія та має 

інтернет: 5G», та саме за такими транспортними засобами наше майбутнє [2]. 

Як багато можна зробити подібним способом, адже не потрібно самому 

керувати, не треба тиснути на педалі, гальмувати, можна управляти таким 

механізмом з дому через інтернет-зв'язок. Цей пристрій ще й не завдає шкоди 

екології, адже не має шкідливих отруйних викидів у повітря. «Розумний 

автомобіль», окрім вказаних, на нашу думку, повинен мати певні серйозніші 

параметри. Одним із них був би корисним застосунок блокування автівки при 

подачі сигналу на алкогольне сп’яніння водія. Вважаємо, що у такому 

випадку автомобіль не завівся б, тож і водій був би змушений шукати інший 

спосіб подолати запланований маршрут, тим самим, не наражаючи себе та 

інших на небезпеку. Наступними, не менш важливими були б сенсорні 

застосунки щодо вимірювання фізичних параметрів здоров’я водія. Вже вище 

було згадано про непередбачувані випадки нападів різних хвороб, внаслідок 

яких стаються дорожні трагедії. Відзначимо, що сенсорний датчик можна 

розмістити на кермі чи у кріслі водія, такий сканер мав би вимірювати 

артеріальний тиск, температуру тіла водія та мобільним телефоном 

передавати попереджувальний сигнал сімейному лікарю або службі 

порятунку. Непоганий спосіб попередити трагедію та потурбуватися про 

здоров’я водія. Добре було б, якби під час руху при непередбачуваній 

ситуації з водієм (запаморочення, сон, втрата свідомості), авто самостійно 

знижувало швидкість та автоматично паркувалося на узбіччі, а сигнал 

спрацьовував до того часу, поки б не прибули лікарі чи служба ДПС. А ще 

дуже зручна система керування «розумним автомобілем», яка, за наявності 

несподіваної перешкоди (дитина, стара людина, тварина, предмет на дорозі) 

негайно гальмувала б, адже доведено, що людина довше приймає рішення 

зупинитися, а система гальмує відразу. На щастя, такі параметри в новітніх 

авто вже є, проте старі машини їх позбавлені, а значить – небезпечні. Це ще 
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один доказ того, чому старі автівки не повинні використовуватися, їх 

потрібно утилізовувати через переробку металу.  

Таким чином, для безпеки дорожнього руху важливо, щоб і керувати 

автівкою було зручніше, і мінімізувати людський фактор в управлінні 

автомобілем, і виключити травматизм та смертність в ДТП. Відомо, що деякі 

моделі світових брендів Volvo, Mercedes, Subaru, Tesla уже володіють 

набором певних зазначених характеристик, проте це ще не стало серійним 

застосуванням. Безпечні авто майбутнього планують оснастити системами 

обміну даних між автомобілями і об’єктами дорожньої інфраструктури. Ці 

системи покликані зменшити втручання кермувальника в управління 

автомобілем, а отже, зменшать помилки водіїв та знизять небезпеку для всіх 

учасників дорожнього руху, бо самостійно аналізуватимуть прокладений 

маршрут та уникатимуть перешкод. Цікавить, звичайно й цінова політика. 

Очевидно, що коштуватиме такий автомобіль недешево, але знову ж таки, 

для цього існуватимуть державні програми із підтримки доброчесних водіїв, 

що надаватимуть пільги у придбанні таких авто. Крім того, можна 

заохочувати власників автівок вище 16 років свідомо здавати їх на 

утилізацію, щоб за відповідною програмою зі знижками отримати новий, 

безпечний автомобіль. Це перспективне вкладення коштів, адже 

законослухняна свідома повнолітня молодь також матиме шанс отримати 

хорошу матеріальну підтримку.  
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Анотація. У статті розглядається соціальна робота з людьми пізньої 

старості та людьми похилого віку. Увага зосереджена на те, що в Україні 

соціальна робота з людьми пізньої старості і людьми похилого віку займає 

пріоритетне місце в системі соціального захисту населення. 

 

Ключові слова: люди пізньої старості, люди похилого віку, соціальна 

робота, соціальний захист, Україна. 

 

Соціальна робота з людьми пізньої старості і людьми похилого віку 

займає пріоритетне місце в системі соціального захисту населення. 

 

У різних суспільствах старі люди часто сприймаються крізь призму 

стереотипів. За результатами опитувань населення в різних країнах світу 

виявилось, що існують як позитивні, так і негативні уявлення про старих 

людей, що впливає на ставлення до них суспільства. Ці стереотипи 

заважають сприймати людей похилого віку деференційовано, як 

індивідумів, які дійсно мають між собою певні розбіжності . 

Негативні стереотипи : більшість старих людей бідні; більшість 

старих людей не можуть звести кінці з кінцями через інфляцію; у 

більшості старих людей є житлові проблеми; старі люди, як правило, слабі 

і хворі; більшість старих людей живуть в соціальній ізоляції і страждають 

від самотності, утримуються в будинках для престарілих. 

Позитивні стереотипи: старі люди відносяться до досить заможної 

частини населення, працюючи члени суспільства щедро забезпечують їх 

пенсіями і допомогами. 
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Старі легко зходяться з іншими людьми , вони добрі і привітні. 

Більшість з них відрізняється зрілістю. Життєвим досвідом і мудрістю. 

Вони цікаві люди. Більшість старих людей вміють слухати і особливо 

терплячі відносно дітей. Більшість старих людей відрізняються добротою і 

щирістю щодо своїх дітей і онуків. 

У соціальній роботі з людьми похилого віку вирішуються такі 

завдання, як попередження причин , які породжують проблеми літніх 

людей. Сприяння практичній реалізації прав і законних інтересів , 

забезпеченню можливостей самореалізації і самовиявлення людей 

похилого віку і попередження соціальної ізоляції , відсторонення від 

активного життя; Додерження рівності і врахування можливостей літніх 

людей при отриманні соціальної допомоги і послуг; 

Виявлення індивідуальних потреб людей похилого віку в соціальній 

допомозі і обслуговуванні. Використання нових технологій соціальної 

допомоги , яка спрямована на задоволення потреб людей похилого віку. 

Соціальна робота з людьми похилого віку проводиться у таких 

напрямках: соціальне забезпечення, соціальна допомога, створення 

необхідних матеріальних і фінансових умов для підтримання нормальної 

життєдіяльності; догляд і соціальна допомога в стаціонарних установах 

Міністерства праці соціальної політики; соціальна робота з людьми 

похилого віку в територіальних центрах і відділенняхденного перебування; 

догляд і соціальна підтримка на дому. 

Соціальна допомога людям похилого віку – це забезпечення у 

грошовій чи натуральній формах , у вигляді послуг чи пільг, які надаються 

із врахуванням законодавчо закріплених державою соціальних гарантій із 

соціального забезпечення. Соціальна допомога має характер періодичних 

чи разових доплат до пенсій і допомог, натуральних видач та послуг з 

метою надання адресної , диференційованої підтримки різним категоріям 

літніх людей , ліквідації чи нейтралізації критичних життєвих ситуацій, які 

викликані важкими соціально-економічними умовами життя. 

Виділяють термінову соціальну допомогу, адресну соціальну 

допомогу, бригадну соціальну допомогу для важкохворих. 

Термінова соціальна допомога являє собою надання допомоги 

разового характеру людям похилого віку, які її гостро потребують . Вона 

включає разове забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням чи 

продуктовими наборами ; забезпечення одягом, взуттям, предметами 

першої необхідності; разове надання матеріальної допомоги; сприяння в 

отриманні тимчасового житла;надання екстреної соціально-психологічної 

підтримки за Телефоном довіри і юридичної допомоги у рамках 

компетенції служби. 

Адресна соціальна допомога надається літнім людям, які знаходяться 

в особливо складній життєвій ситуації. Їх відвідують соціальні працівники, 

які надають необхідну побутову чи соціально- психологічну допомогу. 

Бригадна форма допомоги важкохворим пенсіонерам – це 

комплексне обслуговування з наданням соціальних і медичних послуг . 
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Соціальні працівники надають пенсіонерам послуги побутового характеру, 

а медичні сестри здійснюють сестринський догляд. 

Будинок-інтернат системи соціального захисту – стаціонарна 

соціально-медична установа для постійного проживання громадян 

похилого віку, ветеранів війни і праці, інвалідів. Які потребують 

стороннього догляду, побутового і медичного обслуговувуння. 

Завданнями будинку-інтернату є : матеріально-побутове 

забезпечення громадян похилого віку та інвалідів, створення для них 

сприятливих умов життя, наближених до домашніх, організація догляду, 

надання їм медичної допомоги, здійснення заходів, спрямованих на 

соціально-трудову реабілітацію, організація раціонального і дієтичного 

харчування з урахуванням їхнього віку і стану здоров’я, забезпечення 

інвалідів і старих, які того потребують , протезуванням і немоторними 

засобами пересування, проведення культурно-масової роботи. 

До будинків-інтернатів приймають на повне державне забезпечення 

громадян похилого віку ( жінок з 55 років, чоловіків з 60 років ) та 

інвалідів I і II груп, старших 18 років. 

Пенсіонерів у будинках – інтернатах забезпечують одягом, взуттям, 

м’яким інвертарем , чотириразовим харчуванням. В усіх будинках – 

інтернатах є медпункти, ізолятори, карантинні кімнати, які обладнені 

необхідною медичною апаратурою та інструментарієм. 

З метою соціальної адаптації і трудової реабілітації людей похилого 

віку при стаціонарних установах створено 252 лікувально- виробничі 

майстерні. Для організації трудової реабілітації громадян похилого віку та 

інвалідів та для поліпшення харчування літніх людей при будинках-

інтернатах системи функціонують 233 підсобних сільських господарств, 

які за рахунок власного виробництва забезпечують від 60 до 100 відсотків 

потреби інтернатних установ в основних продуктах харчування - м’ясі, 

молоці, овочах, картоплі 

Територіальні центри обслуговування пенсіонерів та самотніх 

непрацездатних громадян і відділення соціальної допомоги вдома 

Практично в кожному місті і районі функціонують територіальні 

центри соціального обслуговування, які опікуються непрацездатними 

громадянами. Вони обслуговують понад 402 тис. осіб, у тому числі 36 тис. 

інвалідів війни. Органи праці і соціального захисту населення 

обслуговують близько 260 тис. одиноких інвалідів, з них майже 137 тисяч 

отримують послуги в територіальних центрах. 

Територіальний центр соціального обслуговування є спеціальною 

установою, яка надає громадянам похилого віку та самотнім 

непрацездатним громадянам послуги, спрямовані на підтримання їхньої 

життєдіяльності і соціальної активності. 

Територіальні центри мають у своїй структурі: відділення соціальної 

допомоги вдома, відділення соціально- побутової реабілітації;відділення 

гуманітарної та благодійної допомоги; відділення організації харчування; 

відділення денного перебування; лікувально – оздоровчий комплекс; 
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відділення медично-соціальної реабілітації; стаціонарне відділення для 

постійного або тимчасового проживання;спеціальні житлові будинки для 

самотніх непрацездатних громадян; лікувально-виробничі майстерні, 

спеціальні цехи, дільниці, підсобні сільські господарства, в тому числі на 

госпрозрахунковій основі;дієтичні їдальні. Територіальний центр 

утримують за рахунок коштів, виділених з місцевого бюджету на 

соціальний захист населення, інших надходжень , в тому числі у вигляді 

прибутку від діяльності підсобних сільських господарств, спеціальних 

цехів і діяльність центру, а також коштів благодійних фондів, 

пожертвувань тощо. 

Напрямки роботи територіального центру :якісне надання різних 

видів ( до 40 ) побутових , медично – соціальних послуг громадян 

похилого віку;придбання та доставка товарів з магазину або ринку за 

рахунок обслуговуваних громадян, приготування їжі, доставка горячих 

обідів, годування; виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів; 

оплата платежів; читання вголос преси; обробіток присадибних ділянок; 

організація надання різних видів протезно- ортопедичної допомоги тощо. 

У похилому віці відбуваються як соціальні, так і психоемоційні 

зміни. Часто у таких осіб з’являється відчуття власної непотрібності, ніби 

вони стали тягарем для оточення через зростаючі потреби у догляді й увазі. 

Люди втрачають впевненість в собі, виникають складнощі у процесі 

сприйняття нової інформації, з’являється почуття самотності й 

ізольованості, змінюється режим сну, виникає напруга і стрес, що 

призводять до складнощів з адаптацією до нових ситуацій. Причиною 

гострих психоемоційних змін можуть бути: органічне ураження головного 

мозку, старечі психози, деменція (хвороба Альцгеймера), тривожні 

розлади. Можливі також тривалі депресії внаслідок життєвих втрат, 

хронічний больовий синдром, спричинений тяжкою хворобою. 

Втрата впевненості в собі – це найпоширеніша зміна, яка може 

призвести до зниження активності літньої людини, навіть якби вона хотіла 

що-небудь робити. Варто подумати, як можна підтримати її у цей момент. 

Дуже важливо показати людям похилого віку, що вони не є тягарем для 

оточення. Адже часто в магазині можна спостерігати, як продавчиня чи 

покупці нарікають на старшу жінку, яка довго виймає гаманець з сумки, 

або не може зорієнтуватися, що їй потрібно. Або ж коли водій підвищує 

голос на літню пані, яка повільно підіймається по сходах у транспорт. 

Треба усвідомити, що вони це роблять ненавмисне, їм справді тяжко. 

Можливо, у когось є труднощі із зором, у когось – зі слухом. Виражаючи 

свою дратівливість, ми таким чином проявляємо зневагу до цих людей. У 

європейському світі вважається правилом доброго тону поважати старість і 

сприймати літніх людей такими, якими вони є. 

Вчені виділяють чотири групи проблем, що спричиняють старіння 

сучасного суспільства. 

По-перше, це демографічні та макроекономічні наслідки, яким 

властиві такі характеристики, як:показник народжуваності; розподіл 
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матеріальних ресурсів між представниками різних поколінь; відношення 

до колективної відповідальності за забезпечення відповідних стандартів і 

якість життя літніх людей-пенсіонерів; 

рівень продуктивності праці.  

По-друге, відбудуться істотні зміни в сфері соціальних відносин: у 

структурі сімейно-родинних відносин; у системі підтримки один одного 

різних поколінь; у характері вибору майбутньої професії; у структурі 

потенційної зайнятості. 

По-третє, зміна демографічної структури відіб'ється на ринку праці: 

зміниться співвідношення між розумовою та фізичною працею і 

відношення суспільства до трудової діяльності; виникне необхідність 

перекваліфікації людей літнього віку; виникне питання про професійну 

орієнтацію людей літнього віку; зміняться пропорції зайнятості серед 

жінок і чоловіків, оскільки жінок літнього віку значно більше, ніж 

чоловіків; зміниться соціальний характер проблеми безробіття і будуть 

потрібні нові підходи до її вирішення; зміняться вікові границі виходу на 

пенсію. 

По-четверте, зміни торкнуться функціональних здібностей і стану 

здоров'я людей літнього віку, зокрема: розширяться можливості людей 

літнього віку функціонально утримувати набуті знання, навички й уміння, 

а також можливості опановувати новими областями фундаментальних і 

прикладних наук, новими професійними знаннями; люди літнього віку 

стануть необхідним ресурсом на ринку праці і життєдіяльності суспільства 

як на макро-, так і на мікрорівнях; зміняться потреби у догляді за людьми 

літнього віку й у споживанні соціальних послуг; відбудуться серйозні 

зміни, зв'язані з інтенсивністю, ефективністю і результативністю 

медичного і соціального обслуговування людей літнього віку. 

Очевидно, що це лише неповний перелік об'єктивних змін у житті 

суспільства. До них варто додати і широку гаму суб'єктивних факторів, що, 

безумовно, змінять і внутрішній світ людини, представника будь-якого 

покоління, що населяє "суспільство літніх. 

Інша група вчених, навпаки, вважає, що наявність людей літнього 

віку може стати фактором розвитку сучасного суспільства. Підкреслюється 

необхідність зміни життєвого курсу в старіючому суспільстві - і перш за 

все за рахунок збільшення різноманітних соціальних ролей і видів 

соціальної активності як за рахунок трудових, так і за рахунок політичних, 

суспільних та ін. 

Проблеми людей даного віку: фрустрація свідомості (психологічний 

стан зростаючого емоційно–вольового напруження, що перешкоджає меті), 

перевага песимістичних поглядів на життєві перспективи; 

негативне ставлення до нинішньої влади ("раніше життя було краще"); 

високий рівень суб'єктивного інтересу до політики держави і низька оцінка 

можливості впливати на неї; незадоволеність життям; наявність занижених 

стандартів життя: бідність, маргінальність сприймаються як дійсність. 
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Цій категорії людей властива висока прихильність загальним і груповим 

нормам, традиціям, висока оцінка почуття обов’язку, самопожертви і 

байдуже відношення до матеріальних цінностей. 

Можливості та здібності людей літнього віку приносити матеріальні 

і духовні блага суспільству і тим більше стати визначеним фактором його 

розвитку залежать від того, чи готове суспільство змінити стереотипне 

відношення до людей літнього віку і соціально захистити їх. 

Розглянемо психосоматичні особливості людей літнього та старого 

віку. У старості відбуваються визначені зміни в організмі людини, 

знижується енергетичний потенціал, зменшується кількість води, солей і 

мікроелементів, погіршується кисневий обмін і кровопостачання мозку, а 

також спостерігається ряд інших несприятливих фізіологічних явищ. 

Виникає підвищена психологічна стомлюваність, сповільненість 

сприйняття, реакції і мислення, погіршується пам'ять, слабшає мотивація 

діяльності; помітні зміни в емоційній сфері: зосередженість на своїх 

інтересах, уразливість, підозрілість і т. ін. 

Фізіологічні й психологічні зміни відбуваються на основі змін 

соціального статусу особистості, зв'язаної з обмеженням чи припиненням 

трудової діяльності, трансформацією способу життя і спілкування. Вихід 

на пенсію є важким іспитом особливо для тих, чия трудова діяльність 

високо цінувалася, була творчо активною. 

Практика показує, що розриви з трудовою діяльністю в ряді випадків 

негативно позначається на життєвому тонусі, стані здоров'я і психіці 

людей. Самопочуття людей літнього віку багато в чому визначається і 

відносинами, що склалися в родині. 

Рівень захворюваності в людей літнього віку в 2 рази, а в старечому 

віці – у 6 разів вище, ніж в людей молодого віку. Накопичуються хронічні 

захворювання з тенденцією до поступового прогресування і інвалідизації. 

Негативні наслідки для підтримки сприятливого самопочуття мають 

порушення екологічної рівноваги, що в першу чергу виявляється в 

зниженні якості питної води й атмосферного повітря. 

Порушення здоров'я людей літнього віку не можуть у повному обсязі 

компенсуватися соціальними мірами, тому що резерви їхнього здоров'я в 

значній мірі виснажені. Приймаючи в увагу, що суспільне здоров'я є 

характеристикою якості, структури і динаміки індивідуального здоров'я, 

незадовільний стан здоров'я людей літнього віку виступає як 

дестабілізуючий фактор соціальних відносин. 
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Анотація Переважна більшість суб’єктів господарювання веде 

автоматизований бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, 

складає звітність в електронному форматі, що дозволяє проводити 

аудит із застосування комп’ютерних технологій, з метою зменшення часу 

на проведення аудиторської перевірки. Розглянуто найбільш поширені 

автоматизовані програми аудиту, що забезпечують проведення аудиту в 

комп’ютерному середовищі. Окреслено специфіку аудиторських процедур 

при застосування автоматизованих програм аудиту. 

Ключові слова: аудит, автоматизовані програми аудиту, аудиторські 

процедури, етапи аудиту, аудиторський висновок.  

 

Переважна більшість підприємств, що користуються послугами 

аудиту ведуть бухгалтерський облік з використанням автоматизованих 

програм ведення бухгалтерського обліку, складають та подають фінансову 

та інші види звітності в електронному форматі. З метою раціонального 

використання ресурсів аудиторської фірми, актуальним виступає 

проведення аудит із застосування комп’ютерних технологій.  
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На сучасному ринку аудиторських програмних продуктів в Україні 

існує широкий спектр інформаційного забезпечення повного або 

часткового здійснення автоматизованого аудиту або окремих його 

процедур. Здійснення аудиту передбачає виконання послідовних логічних 

дій, які можна автоматизувати, однак важливе місце займає досвід 

аудитора що залишається за межами автоматизації процесів перевірки.  

Проблематику автоматизації аудиту та контролю розглядали 

провідні вітчизняні вчені, зокрема М. Бондар, М. Білуха, С. Івахненков, 

В. Сопко, В. Завгородній, Ю. Лисенко та інші. Питання розробки, 

впровадження та постійного вдосконалення низки програмних продуктів 

навправлених на автоматизацію проведення аудиторських процедур та 

перевірки вимагає подальшого дослідження.  

Виділяють три основні підходи до автоматизованого проведення 

аудиту в умовах електронної обробки даних [1]: перевірка даних за 

допомогою програмних засобів підприємства, які перевіряються імітацією 

облікових даних; перевірка даних спеціальних контрольних програм, 

підготовлених працівниками підприємства, що перевіряється; перевірка 

даних спеціальних програм, підготовлених контролюючою організацією. 

Застосування автоматизованої системи обліку і аудиту дозволить 

виявити типові помилки при обліку таких розрахунків, застосувати і 

оцінити способи уникнення помилок, що допускаються при веденні 

бухгалтерського обліку [3, с.78]. 

Проведення аудиту з використанням автоматизованих програм 

потребує врахування оцінку виявлених помилок та їх суттєвості 

професійним судженням аудитора. Важливою характеристикою 

професійного аудиторського судження виступає обґрунтованість, 

відповідно до застосування сукупності навичок, знань і досвіду в контексті 

вимог стандартів аудиту, бухгалтерського обліку та професійної етики 

щодо формування типу аудиторської думки. 
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Домінування комп’ютерних технологій визначає такі особливості 

комп’ютерного аудиту [2, с. 140]: завдання аудиту змінюються завдяки 

дослідженням ефективності та надійності функціонування інформаційної 

системи; в об’єкт перевірки залучаються елементи автоматизованої 

інформаційної системи, що визначають надійність функціонування, а 

також якість інформації, що формується; проведення перевірки в 

комп’ютерній інформаційній системі вимагає активного застосування 

комп’ютеризованих методів аудиту; необхідно враховувати, що процес 

аудиторської перевірки в розвиненому середовищі комп’ютерної обробки 

даних неможливий без дослідження надійності функціонування 

автоматизованої інформаційної системи; поширення інформаційних 

технологій аудиту призводить до повної або часткової автоматизації 

роботи аудиторів. 

Серед найбільш широко використовуваних автоматизованих програм 

аудиту виділяють наступні [4, с.131-132]: IT Аудит: Аудитор; Експрес 

Аудит: ПРОФ; Audit System / 2tm Deloitte and Touch Thomatsu; Audit 

Expert; Аудит-Майстер «ДАСО» «Аудит-Інформ»; Audit NET; SAP AG 

TER 10.  

Кожна з наведених програм має свої переваги та недоліки (табл. 1). 

Таблиця 1 

Аналіз ринку комп’ютерних програм для проведення аудиту 

№ 

п/п 

Назва 

комп’ютерної 

програми 

Переваги і недоліки прикладної комп’ютерної програми 

1 2 3 

1 
IT Аудит: 

Аудитор 

Переваги: продукт може використовуватись при проведенні 

внутрішнього аудиту компанії, зокрема фінансового аудиту.  

Недоліки: немає прямої прив’язки до змін в законодавстві, 

зокрема в податковому обліку. 

2 
Експрес Аудит: 

ПРОФ 

Переваги: автоматичне заповнення типових бланків і шаблонів 

звітних документів; розрахунок рівня істотності, розрахунок 

основних показників для аналізу, орієнтація на регіональну та 

галузеву специфіку; постійне оновлення методичної частини та 

формування на їх основі програми аудиту; виписка з 

нормативних документів з коментарем.  

Недоліки: залежність від авторської розробки; незмінна 



134 

структура або формат шаблону, які можна придбати за додаткові 

кошти; редагування тільки кожного конкретного документа; не 

можна доповнити власні розділи; немає алгоритмів розрахунку й 

дані вводяться вручну. 

3 

Audit System / 

2tm Deloitte 

and Touch 

Thomatsu 

Переваги: стандартний інтерфейс і фоновий режим; робота над 

проектом як у команді, так і індивідуально; сумісність з іншими 

програмними продуктами та настройка відповідно до умов 

користувача.  

Недоліки: вітчизняним аудиторським фірмам потрібно 

розробляти окремий модуль що базується на національній 

системі бухгалтерського обліку. 

4 Audit Expert 

Переваги: формування порівняльних даних для вирішення 

аналітичних завдань; отримання основних фінансових 

показників; проведення порівняльного середньогалузевого 

аналізу й аналізу з підприємствами конкурентами. 

Недоліки: здебільшого підходить для проведення економічного 

аналізу та порівняння показників і визначення кореляційних 

залежностей 

5 

Аудит-

Майстер 

«ДАСО» 

«Аудит-

Інформ» 

Переваги: дозволяє використовувати власну методологію; 

ведення картотеки суб’єктів; пошук за реквізитами; функція 

контролю в разі повторної перевірки клієнта; дослідження 

роботи аудиторів.  

Недоліки: за умови повторної перевірки фірми в картотеці 

формується новий запис; не визначається розмір вибірки та 

аудиторський ризик. 

6 Audit NET 

Переваги: максимальна відповідність системи з прийнятою в 

аудиторській фірмі методологією; робота у віддаленому режимі 

й оперативне надходження в центральний офіс; чітке 

розмежування прав доступу співробітників до інформації; 

відповідність різних версій.  

Для маленьких, середніх і великих аудиторських фірм з 

поєднанням внутрішнього і зовнішнього аудиту; можливість 

графічного зображення реалізації проекту аудиту (час і 

послідовність проведення); автоматизація процесу аудиту та 

діяльності аудиторської фірми.  

Недоліки: програма є виключно мережною системою та 

потребує обов’язкового встановлення сервера, відсутність 

класифікатора помилок і нормативної бази. 

7 
SAP AG TER 

10 

Переваги: велика функціональність; інтеграція всіх бізнес-

процесів підприємства; модульний принцип побудови, як 

дозволяє ізольоване використання окремих компонент систем 

або їх комбінації, якщо це необхідно з точки зору виробничо-

економічних умов; розвинута система звітності, в якій кожна 

операція потрапляє до різних видів звітності; незалежність 

продукту від конкретної галузі; відкритість, можливість 

формування власних програмних продуктів в середовищі 

системи; підтримка різних мов; доступ в систему 

протоколюється відповідно до прав користувача; сучасні 

технологічні підходи на базі архітектури клієнт-сервер; система 

налаштовується засобами, що доступні користувачу, до 

конкретних особливостей підприємства, зміни можливі 

протягом всього часу експлуатації продукту.  
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Недоліки: призначений здебільшого для автоматизації 

менеджменту (управління) компанією. Блоки об’єктів 

автоматизації не взаємопов’язані. 

Джерело [4, с.132-133] 

Враховуючи переваги та недоліки автоматизованих аудиторських 

програм, в практичній діяльності аудиторів наявні випадки застосування 

кількох програм послідовно.  

Отже, застосування автоматизованих аудиторських програм дозволяє 

суттєво мінімізувати витрати часу на проведення аудиту. Однак повністю 

автоматизувати весь процес проведення аудиту неможливо через 

охоплення аудиторської перевірки не лише автоматизованих ділянок 

бухгалтерського обліку підприємства, а також проведення аудиту 

установчих та організаційних документів підприємства на відповідність 

чинному законодавству.  
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ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ СТУДЕНТІВ 

 

Анотація. У статті висвітлено аналіз досліджень функціональних 

порушень опорно-рухового апарату. Також розглянуто розвиток 

кістково-м’язової системи у дівчат і юнаків (ріст хребта в довжину та 

формування вигинів хребетного стовбура). Окремо досліджуються 

причини порушень постави в молодих людей в процесі навчання у ВНЗ. 

Ключові слова:  опорно-руховий апарат, анатомо-фізіологічні зміни, 

хребет, скелетні м’язи, плоскоувігнута спина, круглоувігнута спина, 

сколіотична постава. 

Захворювання опорно-рухового апарату відносять до числа найбільш 

поширених серед населення нашої країни. Вони приносять психоемоційні 

та фізичні страждання, обмежують фізичну активність і здатність до 

пересування, погіршують якість життя, нерідко призводять до інвалідизації 

хворих. Лікування цих захворювань пов'язано з істотними економічними 

витратами. Захворювання опорно-рухового апарату досить різноманітні. 

Порушення ОРА сприяє формуванню змін у низці інших органів і 

систем із наступним розвитком патологій. Із погляду фізіології, це 

закономірно, оскільки стан хребетного стовпа, який знаходить своє 

відображеннявпоставі,здебільшоговизначаєможливостінормального 

функціонування внутрішніх органів. Це пов'язано як із впливом на 
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просторове розміщення внутрішніх органів, так і з особливостями їх 

іннервації. 

Дослідники [1, 2] розрізняють такі етапи розвитку порушень 

постави: 

• несприятливий фон - етап наявності біологічних дефектів або 

несприятливих умов, які спричиняють порушення постави (якщо відсутні 

динамічні й статичні відхилення); 

• передхвороба - етап нефіксованих змін опорно-рухового апарату. 

На цьому етапі з'являюється початкові прояви функціональної 

недостатності систем, які забезпечують нормальну поставу, визначають 

симптоми порушення постави, відзначається також погіршення показників 

фізичного розвитку; 

• хвороба - етап статичних деформацій опорно-рухового апарату, 

котрий відповідає початку невиправних або важковиправних порушень 

постави, що трапляються як у сагітальній, так і у фронтальній площинах. 

У сагітальній площині розрізняють порушення постави зі 

збільшенням або зменшенням фізіологічних вигинів хребетного стовпа. 

Проблема функціональних порушень постави молоді виникає у 

зв'язку із змінами діяльності внутрішніх органів, серцево-судинної 

системи, дихальної системи. У сучасній теорії і практиці фізичної 

реабілітації представлена значна кількість думок і підходів щодо 

визначення і добору найбільш ефективних засобів профілактики, лікування 

і реабілітації осіб з вадами опорно-рухового апарату. Профілактика і 

відновлювальна корекція порушень опорно-рухового апарату методами 

фізичної реабілітації розглянуто у працях Мурзи В. П., Мухіна В. М.  

Трансформаціяхарактерупроцесунавчаннянеможене відобразитися 

на особливостях адаптаційних процесів і, відповідно, на стані здоров'я 

студентів, які займаються переважно розумовою працею й проводять 

багато часу за комп'ютером [3]. Студент-першокурсник, котрий потрапляє 

в нові умови навчання, залишається «вчорашнім школярем», у якого ще 
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продовжуються ріст і дозрівання всіх фізіологічних систем організму. 

Потрібно також зазначити, що в цьому віці кістково-м'язова система 

зазнала чимало анатомо-фізіологічних змін, у зв'язку з чим цей період 

уважається критичним для розвитку ОРА. Важливий той факт, що в цей 

час відбувається активний ріст хребта в довжину (у дівчат - до 18 років, у 

юнаків - до 20-21 років), формуються вигини хребетного стовпа. 

Продовжується завершальне диференціювання й накопичення кісткової 

маси, тривають процеси повного зростання відростків із тілом хребця, 

окостеніння хрящових ребер, формування суглобових поверхонь, капсул, 

зв'язок, що особливо варто враховувати, підбираючи фізичні 

навантаження. Окрім того, у цьому віковому періоді простежено ріст м'язів 

у довжину. Збільшення м'язової маси відбувається за рахунок збільшення 

діаметра м'язового волокна, яке з моменту народження до старшого 

шкільного віку збільшується в чотири рази [4]. Важливо візначити, що 

стабілізація размірів м'язових волокон завершується лише до 18-20 років. 

При цьому рухова активність скелетних м'язів - постійний стимул до 

бурхливого росту м'язової маси. Із ростом дитини й розвитком м'язового 

волокна відбувається також нарощування м'язової сили (до речі, у різному 

віці - для різних м'язових груп).  

Так згідно з даними Н. А. Зеленської [5], у студентів молодших 

курсів медичногоВНЗнайбільшчастодіагностуютьтакупатологію,як 

функціональні та структурні зміни органів опори й руху. 

Розповсюдженість порушень постави в студентському контингенті варіює 

в діапазоні від 50 до 60 %; у студенток порушення постави частіше 

протікає за типом плоскоувігнутої спини (35-40 %), що обумовлено 

багатофакторними впливами (гіпокінезія, розвиток нераціональних 

статичних і рухових стереотипів, недостатня мотивація до занять фізичною 

культурою). 

У спеціально проведеному дослідженні Ю. І. Ретивих [6] визначено 

причини порушень постави в молодих людей у процесі навчання у ВНЗ: 
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недостатній руховий режим (51,6 %), низький рівень фізичного стану (48,4 

%), неправильне фізичне виховання (43,8 %), захворювання (39,1 %), 

порушення гігієнічних умов режиму навчання й праці (34,4 %), спадковість 

(29,7 %), низька мотивація на формування правильної постави (24,9 %). На 

думку науковця, головна й ключова ланка в ланцюзі цих причин - це 

недостатність рухової активності. На жаль, більшість (63,4 %) 

досліджуваних реалізують цей показник усього лише на 40-50 % від 

вікової норми. Отже, низький рівень рухової активності призведе до 

порушень постави, погіршення фізичного стану молодої людини. 

Згідно з О. А. Мартинюк, із 542 студенток лише 95 не мали дефектів 

постави. Порушення постави в сагітальній площині розподілилися таким 

чином: кругла спина - у 95 студенток, круглоувігнута - у 85, плоска - 73; 

найбільшу кількість порушень просторової організації тіла зафіксовано у 

фронтальній площині: сколіотичну осанку - у 194 студенток [7]. 

При якісному аналізі показників у підлітків із порушеннями постави 

науковець відзначає достовірно нижчі їхні значення за шкалами: «Фізичне 

функціонування», «Психологічне функціонування» і «Соціально-рольове 

функціонування (навчання у ВНЗ)», що засвідчує їхнє менше задоволення 

цими аспектами життя. 

Вибірка даних із медичних карт студентів за безпосередньої участі 

лікаря-ортопеда, а також застосування програми «Torso» дали підставу М. 

В. Дудко [8] стверджувати, що лише 15,2 % студентів першого курсу 

мають нормальну поставу.Типи порушень постави розподілилися таким 

чином:сколіотична - у 36,4 % досліджуваних, сутула спина - у 24% 

студентів, кругла спина - у 24,4 %. 

Згідно з даними, представленими вище, проблема порушень постави 

нині є однією зі складних і найчастіших. Розповсюдженість порушень 

постави студентської молоді досягає майже 80 %. 
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РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС 

Анотація. В даній статті подана інформація про малий бізнес як 

основний рушій економіки країни, її основні та специфічні функції, чинники 

бізнесу, проблеми бізнесу і також її існування у воєнний час. 

Ключові слова: малий бізнес, функції, проблеми, війна, потреби. 

 

Малий бізнес — деяка підприємницька діяльність, сформована на 

власний ризик, що не суперечить чинному законодавству, створює 

невелику кількість робочих місць. Мета створення малого бізнесу — це 

отримання прибутку та/або самореалізація. Для малого бізнесу характерні 

відносно невеликі розміри, обмежена кількість людей, обмежений обіг 

капіталу, локальний район операцій та конкретний напрям роботи. Він 

відіграє значну роль у забезпеченні зайнятості більшості розвинених країн 

та країн, які активно розвиваються, певною мірою забезпечує насичення 

ринку споживчими товарами та послугами, сприяє послабленню 

монополізму, розвитку конкуренції, структурній перебудові економіки, є 

засобом досягнення особистого успіху та активно формує середній клас 
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людей. Малий бізнес — важливе джерело інновації. До винаходів, 

зроблених ним, належать літаки, гелікоптери, персональні комп'ютери, 

аерозоль та багато іншого. 

Роль і ринкові функції малого бізнесу чітко визначені як сучасною 

економічною теорією, так і практикою впровадження державної 

економічної політики. Основні економічні переваги цього економічного 

сектора – у тому, що малий бізнес значно швидше реагує на коливання 

ринкової кон’юнктури, і навіть в умовах розвиненої конкуренції він 

здатний швидко виявити й заповнити вільну ринкову нішу, розробити і 

ефективно впровадити новий асортимент продукції і послуг, що 

користуються попитом. Разом з цим, малий бізнес ефективно перебирає на 

себе найбільш технологічно ускладнені й ресурсо-затратні виробничі 

операції великих промислових підприємств, кооперуючись з ними на 

засадах під ряду чи субпідряду. Як писав видатний австрійський 

економіст-неолібераліст Людвіг фон Мізес, «справжній підприємець – це 

той, хто виробляє велику кількість кращих і дешевших товарів, хто, 

залишаючись рушієм прогресу, пропонує споживачам товари і послуги, які 

були раніше їм невідомі й недоступні. Саме завдяки безперервній 

винахідливості підприємця, його інноваційності і схильності до 

нововведень у ринковій економіці підтримується конкуренція, 

змагальність, боротьба за споживача, високий рівень продуктивності праці, 

зменшення вартості і підвищення якості товарів і послуг». 

У ринковій економіці малий бізнес виконує такі головні функції: 

 забезпечує швидке і порівняно низько затратне створення 

нових робочих місць; 

 забезпечує впровадження інновацій та комерціалізацію нових 

технологій; 

 забезпечує зростання рівня інноваційності промислового 

виробництва і продуктивності господарської діяльності,  ефективну 

реструктуризацію великих промислових підприємств на основі таких форм 
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господарської інтеграції, як промислові бізнес-інкубатори та інноваційно-

технологічні центри; 

 сприяє послабленню монополії і стимулює конкуренцію. 

Природа малого підприємництва у XXI столітті може бути визначена 

двома чинниками: а) воно об'єктивно існує і розвивається як певна 

цілісність, сектор економіки; б) воно є особливим типом підприємницької 

діяльності. Мале підприємництво є найбільш динамічним елементом 

структури національного господарства. Його роль у житті суспільства при 

ринковій системі господарювання полягає в тому, що воно:  

 є одним із провідних секторів економіки;  

 формується на засадах дрібнотоварного виробництва;  

 визначає темпи економічного розвитку, структуру і якісну 

характеристику ВВП;  

 здійснює структурну перебудову економіки, характеризується 

швидкою окупністю витрат, свободою ринкового вибору;  

 забезпечує насичення ринку споживчими товарами і послугами 

повсякденного користування, а, отже, і попиту, реалізацію інновацій, 

додаткові робочі місця;  

 має високу мобільність, раціональні форми управління;  

 формує новий соціальний прошарок підприємців-власників; 

 сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції. 

Місце малого підприємництва в національній економіці найкраще 

проявляється через його функції. У стабільній ринковій економіці це 

функції: формування конкурентного середовища; надання гнучкості 

ринковій економіці; сприяння швидкому розвитку НТП; поглинання 

надлишкової робочої сили під час циклічних спадів та структурних 

зрушень економіки, створення нових робочих місць; пом'якшення 

соціальної напруги і демократизації ринкових відносин шляхом 

формування середнього класу в суспільстві.  
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Разом з тим під час реформування соціально-економічної системи 

мале підприємництво виконує й інші специфічні функції:  

 сприяє формуванню численних суб'єктів ринкового 

господарства, насамперед недержавного сектора економіки, шляхом 

стимулювання ділової активності населення і народження нової соціальної 

верстви підприємців-власників, які становлять соціальну базу економічних 

реформ;  

 сприяє процесам первісної демонополізації, приватизації та 

роздержавлення економіки, стимулювання розвитку економічної 

конкуренції;  

 вивільнює державний сектор від виробництва нерентабельної 

для нього дрібносерійної та штучної продукції і тим самим підвищує 

ефективність діяльності великих підприємств, великого підприємництва;  

 надає робочі місця вивільненим з державного сектора верствам 

населення, сприяючи подоланню прихованого безробіття;  

 долає властиві економікам постсоціалістичних країн, у тому 

числі й України, консерватизм, інертність та слабку сприйнятливість до 

технічних досягнень, стимулює впровадження інновацій;  

 насичує національний ринок та активізує споживчий попит. 

На наших очах формується потужний прошарок українських 

виробників, які пропонують якісні товари і послуги та можуть конкурувати 

на міжнародних ринках. Очевидно, що вибудовування бізнесу з нуля – 

складний процес, що стає особливо помітно у трансформаційні для країни 

часи. 

На жаль, в Україні крім позитивних чинників, що сприяють розвитку 

малого підприємництва, є й негативні. Труднощі з придбанням 

необхідного обладнання, недостатній розвиток ринку збуту продукції, 

незахищеність працівників цих підприємств тощо. Однак ключовим є 

недостатність фінансових ресурсів. Повертаючись до проблем, які 

хвилюють бізнес, зазначимо, що на першому місці знаходиться високе 
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податкове навантаження, на другому – високий рівень корупції, на 

третьому – війна на сході країни. Якби у підприємців була можливість 

змінити одну річ на користь свого бізнесу, більшість з них змінили б рівень 

податків. І чверть опитаних переконані, що це головна проблема для 

бізнесу. За нею з великим відривом йде доступність кредитування, а далі – 

державна підтримка бізнесу.  

Окремо варто виділити проблему недостатньої інформованості 

підприємців про податкові зміни, можливості для розвитку. Наприклад, ті 

ж кредитні програми або гранти, що існують. 

24 лютого 2022 року Росія почала військове вторгнення в Україну, 

яке уже призвело до тисяч смертей і змусило мільйони людей покинути 

свої домівки. Після початку повномасштабної війни український бізнес 

втратив більше, ніж за два роки пандемії. Обсяг завданої шкоди та 

довгострокові наслідки оцінити важко, адже бойові дії на території країни 

тривають. 

Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу лише за чотири 

тижні війни досягли $80 млрд. Оцінка скорочення ВВП України у 2022 

році внаслідок зниження ділової активності – 21%. Про це свідчить 

дослідження Advanter Group спільно з діловими клубами України та 

Центром економічного відновлення. 

Основними потребами бізнесу залишається доступ до фінансів та 

збереження ключових співробітників для функціонування бізнесу: 

допомога в отриманні обігових коштів (55,3%); податкові канікули 

(48,4%); доступ до інвестиційних ресурсів (42,3%); допомога у просуванні 

продукції (36,7%); допомога у збережені ключових співробітників (31,6%); 

консультаційна допомога (25,1%); допомога у організації експорту 

(24,2%). 

Держава закликає бізнес у відносно спокійних регіонах 

відновлювати роботу. Уряд знизив податки, дозволив платити 2% з 
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обороту замість 20% ПДВ. Для підприємців першої та другої груп сплата 

ЄСВ стала добровільною. 

Серед пропозицій бізнесу – скасування переліку критичного імпорту 

як суттєвої перепони для ведення розрахунків з постачальниками та 

покупцями, сприяння пожвавленню імпорту та експорту, логістична 

підтримка та спрощення митних процедур (вимог до повноти переліку 

додаткових документів). 
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ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ  

Анотація З метою прийняття управлінських рішень та їх поточного і 

стратегічного коригування важливим є проведення господарського 

аналізу з метою всебічної оцінки фінансового стану підприємства та 

етапів реалізації досягнення основних показників. Діагностика стану 

управління виступає аналітичною процедурою, що окреслює фактори 

впливу виконання управлінських рішень. Розрізняють ряд методичних 

підходів, щодо аналізу господарської діяльності підприємства, які відмінні 

за своїм інструментарієм, специфікою встановлення причинно-

наслідкових зв’язків господарських процесів підприємства. Для прийняття 

управлінських рішень, доцільно поєднувати кілька методів аналізу. 

Важливим є проведення поточного моніторингу виконання управлінських 

рішень щодо досягнення прогнозних показників.  

Ключові слова: аналіз господарської діяльності підприємства, 

управлінські рішення, методи діагностики, оцінка, стратегія розвитку. 

 



149 

Фінансовий стан підприємства виступає комплексним поняттям, що 

передбачає взаємодію багатьох елементів системи фінансових відносин 

підприємства, а також сукупністю виробничо-господарських факторів. 

Його характеризує система показників, які відображають наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів. 

Для цілей управління важливим є поточна та підсумкова оцінка діяльності 

підприємства на основі аналізу господарського аналізу.  

Питання поліпшення ефективності управління підприємствами хвилює 

вчених та практиків протягом багатьох десятиліть. Ускладнення характеру 

діяльності підприємств в сучасних умовах висуває нові вимоги до 

інструментів управління і, зокрема, до методів дослідження й оцінки їх 

діяльності [3]. 

Наукові дослідження з формування та розвитку господарського аналізу 

діяльності підприємства у своїх роботах розглядали вітчизняні та 

зарубіжні вчені, зокрема: В. Рапопорт, Дж. Лафта, Н. Шпанковська, 

Г. Король, І. Ізвєкова, О. Коновалов, О. Курінєнко, О. Шляга, 

О. Коваленко, Н. Заярна, А. Гречан та інші. Науковці розкрили 

варіативність форм діагностики відповідно до їх ролі в економічному 

аналізі, дослідили процедури, методи та моделі проведення діагностики 

господарської діяльності підприємства. Не применшуючи результати 

попередніх досліджень, актуальним залишаються питання аналізу 

господарської діяльності підприємства для прийняття управлінських 

рішень в умовах невизначеності ринкового середовища та дії воєнного 

стану. 

Розрізняють декілька методичних підходів до проведення діагностики 

діяльності підприємства, що відрізняються інструментарієм і заснованих 

на структуруванні, виявленні головної ланки, встановлення причинно-

наслідкових зв'язків і взаємозалежностей, узагальненні (синтезі) 

отриманих результатів. Методика проведення діагностики діяльності 
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підприємства включає сукупність конкретних методів (прийомів), способів 

виконання техніко-економічного аналізу, а саме [2, с. 87-91]:  

1. Морфологічний метод. Він дозволяє систематизувати отриманий набір 

альтернативних рішень по всіх можливих поєднаннях варіантів і вибирати 

з них спочатку прийнятні, а потім найбільш ефективні за економічними 

критеріями. 

2. Фактографічний метод заснований на вивченні всіх опублікованих, 

зафіксованих фактів, що характеризують фінансово-господарський стан 

підприємства.  

3. Моніторинг є постійним, систематизованим, детальним поточним 

наглядом за фінансово-господарським станом підприємства. 

4. Логічне моделювання. Засноване на використанні таких способів, як 

аналогія, індукція, дедукція, екстраполяція, експертна оцінка можливого 

чи бажаного стану об'єкта моделювання. 

5. Технічний аналіз має на меті виконання детального, всебічного аналізу 

динаміки окремих параметрів, показників фінансово-господарської 

діяльності підприємства. 

6. Кон'юнктурний аналіз відображає економічну і виробничу спроможність 

підприємства, ефективність його фінансово-господарської діяльності. 

7. Математичний аналіз передбачає використання математичних прийомів 

і способів діагностики діяльності підприємства (обчислення арифметичної 

різниці і процентних чисел, ланцюгові підстановки). 

8. Статистичний аналіз, який є основою діагностики фінансово-

господарської діяльності підприємства. 

9. Методи дослідження операцій і прийняття рішень (теорія графів, теорія 

ігор, теорія масового обслуговування, мережеве планування). 

10. Економіко-математичне моделювання відображає переважно 

виробничий аспект прогнозу (моделі оптимального розвитку і розміщення 

виробництва окремих видів продукції і міжгалузевих комплексів). 
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11. Оптимальне програмування має на меті знаходження оптимального 

(мінімального або максимального) значення цільової функції 

(екстремуму), змінні якої повинні належати деякій області допустимих 

значень (системі обмежень). Включає побудову дескриптивних (опис 

певних залежностей), предикативних (засновані на визначенні майбутніх 

цілей та орієнтирів, варіантів руху до них) і нормативних моделей, 

машинну імітацію, лінійне програмування (пропорційний характер зміни 

результатів по відношенню до витрат), нелінійне програмування 

(визначення залежності ефективності фінансово-господарської діяльності 

від масштабів виробництва), динамічне програмування (побудова дерева 

рішень) і опукле програмування (мінімізація витрат, максимізація доходів).  

Аналіз господарської діяльності підприємства для цілей управління 

передбачає використання кількох з вище наведених методів аналізу.  

Всі вищеназвані методи, як правило, засновані на наступній 

методиці [2, с.91]: встановлення меж і тимчасових інтервалів аналізу; 

визначення основних критеріїв; виявлення і оцінка динаміки основних 

показників; фіксація факторів і облік їх впливу на динаміку основних 

показників; оцінка загального стану діяльності підприємства і дослідження 

причин його зміни за аналізований період. 

Для оцінки ефективності діяльності підприємства А. Гречан та 

Г. Радіонова пропонують модель діагностики таких показників 

ефективності [1]: виробничої діяльності; використання необоротних 

активів; використання трудових ресурсів; використання матеріальних 

ресурсів; використання фінансових ресурсів; розрахунків з дебіторами і 

кредиторами.  

Для цілей управління статичний аналіз окреслених показників 

характеризує наявний рівень результативності господарської діяльності 

підприємства. За результатами ретроспективного, оперативного, 

прогнозного та комплексного аналіз можливим є окреслення факторів, що 

здійснили найбільш вплив на виконання управлінських рішень або 
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відхилення від планових показників. Для оцінки визначення ефективності 

прийнятих управлінських рішень, актуальним є застосування методів 

моніторингу, експрес-діагностики, моделі «результат-витрати».  

Отже, на основі результатів аналізу господарської діяльності здійснюють 

узгодження прийнятих управлінських рішень щодо економічної політики 

та стратегії розвитку підприємства. Розглянуті діагностичні процедури 

всебічно аналізують господарську діяльність підприємств, окреслюють 

напрямки подальшого розвитку. На основі результатів господарського 

аналізу формується система показників для прийняття ефективних та 

результативних управлінських рішень.  
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