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Соціальний захист населення та соціальна відповідальність: 

проблеми та перспективи 

 

Аніщук В. В., к.ю.н., доцент кафедри права, 

Луцький національний технічний університет 

 

Відповідальність за порушення трудового законодавства та 

законодавства у сфері охорони праці 

Одним із актуальних питань правового регулювання залишається охорона 

трудових прав осіб та їхніх соціальних гарантій, а також належне виконання 

професійних обов’язків працівниками. На жаль, державі в особі її 

уповноважених органів та посадових осіб, не завжди вдається запобігти 

їхньому порушення. У зв’язку з цим постає проблема притягнення винних осіб 

до відповідальності за порушення трудового законодавства та законодавства 

про охорону праці. 

Питання відповідальності у сфері трудових правовідносин та хорони 

праці були предметом наукових досліджень В.Я. Бурака, В.С. Венедіктова, Л.Я. 

Гінцбурга, І.В. Зуба, З.Я. Козак, Р.З. Лівшиця, В.Г. Ротаня, П.Д. Пилипенка, О.І. 

Процевського, П.Р. Стависького, Б.С. Стичинського, Л.О. Сироватської, Н.М. 

Хуторян, О.М. Ярошенко та інших вчених. 

Згідно діючого законодавства за порушення трудового законодавства та 

законодавства у сфері охорони праці передбачено дисциплінарну, 

адміністративну, кримінальну, матеріальну відповідальність. 

Як правильно відмічає С. Кравцов, дотримання роботодавцями норм 

чинного законодавства є обов’язковою вимогою. Особливої уваги потребує 

трудове законодавство. Адже саме на його аспектах ґрунтуються всі процеси 

прийняття, переведення, звільнення працівників та оплати праці. За порушення 

трудового законодавства загрожують не лише фінансові санкції та 

адмінштрафи, але й кримінальна відповідальність [2]. 

В Особливій частині Кримінального кодексу України (далі – КК України) 

КК України міститься розділ V «Злочини проти виборчих, трудових та інших 
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особистих прав і свобод людини і громадянина». У зазначеному розділі 

містяться злочини, які порушують трудові права осіб, зокрема перешкоджання 

законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських 

організацій (ст. 170), перешкоджання законній професійній діяльності 

журналістів (ст. 171), грубе порушення законодавства про працю (ст. 172), 

грубе порушення угоди про працю (ст. 173), примушування до участі у страйку 

або перешкоджання участі у страйку (ст. 174), невиплата заробітної плати, 

стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175). Окремі 

норми, що стосуються трудового законодавства та законодавства у сфері 

охорони праці, розміщені також у інших розділах Особливої частини КК 

України. Так, у статті 150 йдеться про кримінальну відповідальність за 

експлуатацію дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється 

працевлаштування, шляхом використання її праці; у статті 131 – неналежне 

виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби; у статті 132 

– розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення 

зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби; у статті 137 – неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та 

здоров'я дітей; у статті 139 – ненадання допомоги хворому медичним 

працівником; у статті 140 – неналежне виконання професійних обов'язків 

медичним або фармацевтичним працівником; у статті 141 – порушення прав 

пацієнта; у статті 271 – порушення вимог законодавства про охорону праці 

тощо. 

У зв’язку з цим, однією із проблем, яка потребує вирішення є уніфікація 

та об єднання норм, що присвячені відповідальності за порушення трудового 

законодавства а законодавства у сфері охорони праці. 

Н. І. Дуравкіна у своєму дослідженні пропонує об’єднати різногалузеві 

норми, що регулюють відповідальність у трудовому праві, в єдиному 

комплексному нормативному акті для ефективнішого правового регулювання й 

полегшеного ознайомлення із відповідною нормою [1, с. 9]. 
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Слушною є пропозиція М.П. Куцевича доповнити КК України новим 

розділом «Злочини у сфері трудової діяльності», в якому зосередити усі 

спеціальні злочини у досліджуваній сфері, а склади тих злочинів, які є 

загальними: зловживання повноваженнями службовою особою, службова 

недбалість тощо розширити. Прояви «тіньової зайнятості» (повне або частково 

неофіційне працевлаштування тощо) та порушення хоча б основних трудових 

прав повинні бути визнані з точки зору суспільної небезпеки рівними з 

проявами традиційної економічної злочинності [3, с. 3]. 

Отже, порушення трудового законодавства та законодавства у сфері 

охорони праці потребує детального комплексного дослідження для вирішення 

існуючих проблем правового регулювання. 
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Гапончук О. М., к.пед.н., ст. викладач кафедри  

соціального забезпечення та гуманітарних наук, 

Луцький національний технічний університет 

 

Формування системи соціального захисту населення в Україні 

Система надання соціальних послуг населенню є доволі ускладненою 

підсистемою цілісної системи органів державного управління, де центральним 

органом є Міністерство соціальної політики України, яке повинно 

забезпечувати формування та реалізацію державної політики у сфері соціальної 

захисту громадян країни. Соціальна політика виступає одним із основних 

факторів регулювання забезпечення соціального рівня добробуту населення 

країн які розвиваються. Система соціального захисту населення України має 

розгалужену регіональну структуру соціальних закладів та установ, завдяки 

яким надаються соціальні послуги певним групам населення. Усі установи і 

заклади, які надають такі послуги мають складну ієрархічну будову, від 

регіональних закладів до мультидисциплінарних команд фахівців 

(представники як соціальних служб, так і працівники інших підприємств, 

організацій та установ, а також волонтери). 

 Соціальний захист – необхідний елемент функціонування будь якої 

розвиненої держави. Упродовж багатьох років в Україні та інших країнах світу 

активно обговорюються питання щодо сутності, стандартів і механізмів 

досягнення високого рівня соціального захисту населення. Окремі аспекти 

цього питання викликають дискусії у наукових колах, оскільки є надзвичайно 

актуальними для всіх країн. Питання соціального захисту та забезпечення 

соціальних стандартів досліджували такі іноземні та вітчизняні вчені, як О. 

Макарова, В. Опарін, С. Синичук, В. Бурак, В. Скуратівський, О. Палій, П. 

Шевчук та ін.  

За період становлення державності України система соціального захисту 

населення зазнала кардинальних змін від пострадянської 

системи »зрівнювання» до європейської системи »диференціації». Проте, на 

думку багатьох науковців, в даній сфері відбулися суто теоретичні зміни, які 
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пов’язані з методами залучення джерел фінансування та механізмом здійснення 

соціальних виплат. Перед Україною постали розширені зобов’язання щодо 

дотримання міжнародних соціальних стандартів, які вимагають диверсифікації 

каналів проведення соціальних виплат та делегування частини соціальних 

функцій центрального уряду домогосподарствам та корпоративному сектору. 

На даний час всі держави члени Ради Європи ратифікували Європейську 

соціальну хартію, Україна підписала Європейську соціальну хартію 7 травня 

1996 р. і тільки Законом України від 14 вересня 2006 р. № 137V ратифікувала 

цей документ. 

Оскільки об’єктами та суб’єктами соціальної політики виступають з 

однієї сторони державні інститути, а з іншої – населення країни, то доцільно 

розглядати комплексну систему соціального захисту як державний інститут 

опіки найменш захищеного прошарку населення (рис. 1). 

Відповідно до інституційної парадигми «соціальний захист населення – 

відносини між суспільством та соціально вразливими верствами соціуму з 

приводу отримання ними економічних благ (соціальні виплати, допомоги, 

компенсації, пільги, податкові знижки та кредити) для забезпечення існуючих у 

країні соціальних стандартів через діяльність відповідних інститутів (соціальні 

гарантії, соціальні стандарти, соціальні нормативи, державні та громадські 

організації, фонди і установи, а також корпорації і міжнародні інституції)» [1]. 
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Рис. 1. Система соціального захисту населення [1] 

 

Згідно з тлумаченням С. Синичук та В. Бурак, «соціальне забезпечення – 

це форма розподілу матеріальних благ з метою задоволення життєво 

необхідних індивідуальних потреб громадян при настанні соціального ризику 

за рахунок спеціальних соціальних фондів або за рахунок бюджетів різних 

рівнів у випадку та на умовах встановлених у законі» [2, с. 9]. 

Соціальний захист В. Скуратівський та О. Палій трактують як «комплекс 

організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на захист 

добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах» [3, с. 

92]. 

«“Під системою соціального захисту сьогодні розуміється сукупність 

законодавчо визначених економічних, соціальних, юридичних гарантій і прав, 

соціальних інститутів та установ, що забезпечують їх реалізацію та створюють 

умови для підтримки життєзабезпечення і діяльного існування різних 

соціальних верств і груп населення, передусім соціально вразливих» [4, с. 45]. 
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Система соціального захисту пов’язана з особливостями організації 

соціального господарства, метою якого є підвищення добробуту та життєвого 

рівня громадян, тобто соціальний захист є проявом соціально орієнтованої 

економіки. На думку С. Калашникова, соціально орієнтована економіка – це 

високорозвинена форма ринкової економіки, що дозволяє найбільш повно 

сполучити принципи вільного ринкового господарства й соціальної 

справедливості. Автор наголошує, що основні параметри соціального захисту 

залежать від параметрів розвитку суспільства. Це означає, що соціальний 

захист багато в чому визначається рівнем і якістю розвитку соціально-

економічних процесів у країні [5, с. 45]. 

Отже, доцільно трактувати «соціальний захист» як функцію суспільства 

по забезпеченню соціального положення громадянина, що склалося внаслідок 

дії соціальних ризиків, відповідно до умов, які визначаються з його невід’ємних 

і загальновизнаних прав. Соціальний захист є, з одного боку, функціональною 

системою, тобто системою напрямів, за якими вона здійснюється, а з іншого – 

системою інститутів, що її забезпечують (держава, суд, профспілки та інші 

громадські організації). У будь-якій державі є ціла система соціальних 

інститутів, які здійснюють соціальний захист громадян. Найважливішим і 

найбільш потужним соціально-організаційним інститутом є сама держава. 

Важливу роль у виконанні функцій соціального захисту відіграють такі 

інститути, як страхові компанії, різні спеціалізовані фонди, добродійні 

організації, а також суспільні та політичні організації, що здійснюють 

соціальний захист соціальних груп і верств населення. 

Сучасний стан розвитку місцевого самоврядування в контексті проблеми, 

що розглядається, потребує значної уваги до пошуку оптимальних шляхів 

надання соціальної допомоги та послуг на місцевому рівні. Запровадження 

нових і вдосконалення діючих соціальних програм дають можливість 

оптимізувати управління системою соціального захисту населення на 

місцевому рівні, забезпечити високу якість та оперативність надання послуг 

найвразливішим громадянам і сім’ям. 
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Отже, що Україна здійснює перші кроки в напрямі формування 

соціальної держави через реформування системи соціального захисту. З огляду 

на це, потрібно впорядкувати законодавчо-правову базу, розробити та прийняти 

низку законодавчих актів, відповідно до яких буде врегульовано основні спірні 

моменти. 

 

Список використаних джерел 

1. Руженський М. М. Трансформація інститутів соціального захисту 

населення в транзитивній економіці. дис. на здобуття наукового ступеня д.е.н. 

К.: 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.01/2016/Ruzhenskyj_diss.PDF  

2. Синичук С. М. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / 

С. М. Синичук, В. Я. Бурак. – К. : Знання, 2003. – 306 c. 

3. Скуратівський В. А. Основи соціальної політики : навч. посіб. / В. А. 

Скуратівський, О. М. Палій. – К. : МАУП, 2002. – 200 c. 

4. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв. ред. Е.И. 

Холостова, А.С.Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 427 с.  

5. Калашников С. Социальное рыночное хозяйство и социальное 

государство / С. Калашников // Человек и труд. – 2003. – № 9. – С. 45. 

6. Макарова О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, 

методика розробки та оцінки : монографія / О. В. Макарова. – К. : Ліра, 2004. – 

328 c. 

7. Опарін В.М. Фінанси : навч. посіб. / В. М. Опарін. – К., 2001. – С. 54–

64. 

 

 



 15 

Доротюк В.О., ст. гр. СЗ-11 

Науковий керівник: к.ф.н., доцент кафедри  

соціального забезпечення та гуманітарних наук Сільвестрова О.Ю., 

Луцький національний технічний університет  

 

Соціальна відповідальність як базова категорія соціальної політики: 

історія та сучасність 

Соціальна відповідальність – це етична теорія, згідно з якою люди несуть 

відповідальність за виконання свого громадянського обов’язку; дії індивіда 

повинні приносити користь усьому суспільству. Таким чином, повинен бути 

баланс між економічним зростанням та добробутом суспільства та 

навколишнього середовища і тоді можна говорити про реалізацію соціальної 

відповідальності [8]. 

Поняття соціальної відповідальності у філософії та етиці має давню 

історію. До цієї проблеми зверталися мислителі усіх епох: у добу Античності –  

Сократ, Платон, Аристотель та політичні діячі Афін (Солон, Перикл та ін.), 

Середньовіччя та Відродження – Аврелій Августин, Фома Аквінський, 

Н.Макіавеллі, Т. Гоббс, у німецькій класичній філософії – І. Кант, Л. Феєрбах, у 

марксизмі – К. Маркс, Ф. Енгельс, у філософії ХХ ст. – Ж.-П. Сартр, А. Камю, 

С. Франк, І. Ільїн, В. Соловйов та ін. 

Поняття соціальної відповідальності можна трактувати по-різному, 

насамперед – це вчинки, які відповідають загальним соціальним нормам або ж 

у випадку їх порушення, несення відповідальності, яка передбачена цими ж 

нормами. 

У європейських країнах концепція соціальної відповідальності офіційно 

була сформована наприкінці XX ст. та знайшла своє відображення в документі 

Європейської комісії «Зелена книга» (2001 р.) [4]. У відповідності із 

міжнародними стандартами ISO 26000 соціальна відповідальність – це 

відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і 

навколишнє середовище, що реалізується через прозору і етичну поведінку, яка 

сприяє сталому розвитку та добробуту суспільства, враховує очікування 
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зацікавлених сторін і відповідає чинному законодавству, інтегрована в 

діяльність усієї організації і узгоджується з міжнародними нормами поведінки 

[6]. 

У залежності від видів соціальних норм виділяють такі різновиди 

соціальної відповідальності: моральна, релігійна, дисциплінарна, політична, 

правова (юридична) тощо. У науковому середовищі все більш популярним стає 

напрям досліджень соціальної відповідальності з позицій соціології, права, 

екології, медицини, політики тощо і визначається на глобальному, 

національному, регіональному та виробничому рівнях. Соціальна 

відповідальність на сучасному етапі розвитку у суспільства – це зміна 

ідеологічних засад функціонування суспільства, зміна підходів у споживанні 

ресурсів сьогодні заради перспектив існування та розвитку людства в 

майбутньому. Саме усвідомлення та застосування соціальної відповідальності 

дає перейти до пошуку та впровадження інноваційних ресурсозберігаючих 

технологій, ефективного використання людських та природних ресурсів; 

створення умов та можливостей формування та накопичення людського та 

соціального капіталу тощо [1, с.122]. 

На жаль, поки що соціальне управління в Україні не відповідає 

загальносвітовим вимогам збереження людства та національним інтересам 

збереження нації, її гідного існування та розвитку. Необхідно забезпечити 

врахування місця України в міжнародних порівняннях, світових рейтингах 

тощо [1]. 

Країни Європи на законодавчій основі забезпечують доступ своїм 

громадянам до соціальних прав, викладених у прийнятої ними Європейської 

соціальної хартії [3], і слідують моделі соціальної політики, що забезпечує 

здоровий розум, здоровий дух у здоровому тілі, гарантуючи: право на житло, 

право на охорону здоров’я для всього населення, право на освіту, право на 

роботу, право на соціальний захист і, значить, на соціальне страхування, право 

на виключення дискримінації за ознакою раси, статі, віку, кольору шкіри, мови, 

релігії, поглядів та ін.  



 17 

Якщо соціальні права ігноруються чи порушуються, суспільство постає 

перед реальними загрозами: зростання убогості і відчуження у суспільстві, 

зниження економічного зростання, занепад моральних цінностей у суспільстві, 

зменшення людського потенціалу, знищення громадянського суспільства, 

втрата легітимності самої держави [5 

Серед моделей соціальної відповідальності виділяють американську 

(«відкриту»), європейську («закриту»), британську та японську. 

Американська модель є найбільш лібералізованим варіантом соціальної 

політики держави. Крім благодійництва, важливим напрямом соціальної 

відповідальності американських корпорацій є заходи з охорони навколишнього 

середовища. Характерною ознакою є другорядна роль держави у формуванні 

соціальної відповідальності [2, с.117-122].  

Досліджуючи американську модель, можемо виокремити специфічні 

риси, а саме: добровільний характер участі бізнесу у вирішенні соціальних 

проблем; втручання держави відбувається через заохочення соціально 

відповідальної діяльності; пріоритетом є вирішення соціальних проблем на 

рівні місцевої громади та окремого регіону [2, с.117-122]. 

Соціальної відповідальность корпорацій у континентальній Європі 

більшою мірою регулюється державою. На відміну від США, європейські 

корпорації більш схильні до обмеження своєї відповідальності перед 

зацікавленими сторонами [7]. 

Британська модель характеризується значним ступенем залучення 

держави і громадянських інститутів в процес узгодження суспільних інтересів, 

а також просування та заохочення кращих практик. Загальна риса з іншими 

європейськими країнами – активна підтримка бізнесу з боку держави [7]. 

На Сході важливим є поєднання досягнення успіхів і моральної 

поведінки. Так, соціальна відповідальність корпорацій у Японії підтримується 

культурними традиціями країни. Вона передбачає соціальну згуртованість на 

рівні компанії і ділову згуртованість на рівні індустріальної групи  

У Японії важливим аспектом вважається людський ресурс, як кажуть 

японці: «Наше багатство-людські ресурси». У цьому помітно певну схожість із 
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Україною. Адже в Україні людський ресурс також відіграє важливу роль, проте 

у нас він є менш розвиненим. Відмінність полягає у тому, що японці цьому 

приділяють значно більшу увагу і всіляко сприяють його розвитку і це дає свої 

результати. 

Деякі дослідники в рамках східної моделі соціальної відповідальності 

виділяють ісламську модель, основними ознаками якої є соціальна і моральна 

відповідальність корпорацій за благополуччя інших задля досягнення кінцевого 

щастя в цьому житті і в майбутньому житті. 

Отже, західна культура управління відображає прагматизм та 

індивідуалізм в гонитві за прибутком, поліпшення ефективності для досягнення 

власних цілей. На Сході ж акцент робиться на спільність, на колективні 

здібності та досягнення, а також на значення людини в колективі. На думку 

деяких дослідників, менеджмент майбутнього пов’язаний з об’єднанням 

західного акценту на успіх і східного – на внутрішній гармонії [7]. 

Кожна людина має своє уявлення про особисту соціальну 

відповідальність, яка визначається її цінностями, принципами та настановами. 

Опитування показують, що особиста відповідальність перш за все за саму себе, 

свої дії (85,4%), результати своєї роботи (по 75,3%), а також за свою родину – 

дітей, батьків, близьких (70,9%). Соціальна відповідальність особистості є тією 

основою, на якій формується соціальна відповідальність бізнесу, держави, 

суспільства [5, с.12]. 

Таким чином, соціальна відповідальність є етичною базою, яка 

передбачає, що будь-яка організація чи особа, будь-який суб’єкт 

господарювання зобов’язані діяти на користь суспільства в цілому, досягаючи 

компромісу між економічним розвитком, у матеріальному розумінні, та 

добробутом суспільства та навколишнього середовища. Соціальна 

відповідальність означає підтримку рівноваги між ними.  

Водночас гостро постає і питання індивідуальної соціальної 

відповідальності, яке полягає в тому, що особа усвідомлює вплив своїх дій на 

громаду і суспільство в цілому. На перший план виходить необхідність 

розуміння того, як наші дії можуть впливати на інших та залучення 
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співпереживання до інших. Для вдосконалення навичок людських стосунків ми 

повинні розуміти, що етика, соціальна відповідальність та навички емоційного 

інтелекту переплітаються між собою.  
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Сутність та принципи соціальної інклюзії 

Головною метою соціального розвитку сучасного суспільства є повага до 

людського розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що 

забезпечує захист та повну інтеграцію у соціум усіх верств населення, в тому 

числі й осіб з обмеженими можливостями здоров’я. 

Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини 

(Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про 

права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання 

загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту дітей з 

особливими освітніми потребами. 

У Стратегії Ради Європи про права осіб з інвалідністю на 2017-2023 роки 

сформульовано загальну мету: досягнення рівності, гідності та рівних 

можливостей для осіб з інвалідністю, а також визначено п’ять основних завдань 

в усіх напрямках роботи: участь, співпраця та координація; універсальний 

дизайн і розумне пристосування; перспектива гендерної рівності; відсутність 

множинної дискримінація; освіта та навчання [1]. 

Інклюзія (від Inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі 

всіх громадян у соціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість 

усім і кожному брати участь у всіх програмах. 
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Захищаючи гідність людей з особливими потребами, ми захищаємо своє 

людське обличчя. Практика показує, що вони можуть бути і стають 

повноцінними і високо ефективними членами суспільства, відмінними 

фахівцями і навіть політиками, економістами, соціально активними і 

життєствердними людьми, які надихають багатьох, в тому числі і абсолютно 

здорових членів нашого суспільства. 

Інклюзія ґрунтується на визнанні та повазі індивідуальних людських 

відмінностей і передбачає збереження відносної автономії кожної суспільно-

соціальної групи. Термін «інклюзія» відмінний від терміна «інтеграція» за 

своїм концептуальним підходом. Інклюзія – це політика і процес, який дає 

змогу всім брати участь в усіх програмах. Відмінність у підходах полягає у 

визнанні того факту, що ми змінюємо суспільство, аби воно врахувало й 

пристосувалось до індивідуальних потреб людей, а не навпаки [2]. 

Соціальна інклюзія в сучасному українському суспільстві стає певним 

соціальним механізмом, інструментом, спрямованим на подолання бар’єрів та 

обмежень на шляху до соціального благополуччя та добробуту, що докорінно 

змінює існуючу державну соціальну політику. Власне, соціальне включення 

можна визначити як бажану ситуацію, у межах котрої всі члени суспільства 

володіють достатніми ресурсами та можливостями задля повноцінної та 

рівноправної участі в усіх сферах суспільної діяльності. Соціальна інклюзія 

торкається усіх соціальних процесів й фактично сприяє утвердженню у 

суспільстві соціальної рівності [3]. 

Історія знає чимало підходів до вирішення поставленої проблеми. Так, на 

початку ХХ століття – середині 60 років ХХ століття було запропоновано 

медичну модель (сегрегацію). Ця модель припускає, що людина з проблемами 

розвитку – хвора людина, яка потребує довготривалого догляду і лікування, що 

найкращим чином може здійснюватись у спеціальних закладах. 

Модель нормалізації (інтеграція) – ХХ століття середина 60-х років – 

середина 80-х років. Ця модель в період 60-х років визначала політику у 

ставленні до дітей з особливостями психофізичного розвитку. В цей період стає 

нормою процес інтеграції дітей з особливостями розвитку в середовище 
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звичайних однолітків. Інтеграція в цьому контексті розглядається як процес 

асиміляції, що вимагає від людини прийняття норм, характерних для 

домінуючої культури. Людина має бути «готовою» до прийняття в суспільство. 

В основі поняття «нормалізації» лежать наступні положення: дитина з 

особливостями розвитку – людина, яка розвивається, здатна освоювати різні 

види діяльності; суспільство має визнавати це і забезпечувати умови життя, 

максимально наближені до загально пройнятої норми. 

Соціальна модель (залучення, інклюзія) - ХХ століття середина 80-х 

років – теперішній час. В основі соціальної моделі лежить положення: людина 

не зобов’язана бути «готовою» для того, щоб брати участь в житті суспільства, 

вчитися у школі, працювати. Соціальна модель спрямована на зміни в 

суспільстві таким чином, щоб воно забезпечувало рівну участь своїх громадян у 

здійсненні їхніх прав і надавало їм таку можливість. Інклюзія – це політика й 

процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. 

У сучасному світі при розробленні будь-яких програм, що стосуються 

людського розвитку, все більше використовується підхід, що базується на 

дотриманні основних прав і свобод людини. Разом з ідеями забезпечення 

соціальних прав і добробуту людини протягом останніх десятиліть розвивалась 

концепція соціального відторгнення (соціальної ізольованості), 

яку Європейський Союз визначає як процес, за якого окремі групи населення 

або окремі люди не мають можливості повною мірою брати участь у 

суспільному житті. Причинами соціального відторгнення можуть бути бідність, 

відсутність базових знань і можливостей, мовні бар`єри, недостатня активність 

і впевненість людей, дискримінація або расизм. Це, в свою чергу, не дає 

можливості працевлаштування, отримання доходів і можливості навчання. Як 

наслідок, такі люди чи групи людей мають обмежений доступ до влади та 

прийняття рішень органами влади і, таким чином, часто не можуть взяти участь 

у процесах розроблення та прийняття рішень, що впливають на їх повсякденне 

життя. Отже, соціальне відторгнення є проявом прямого порушення базових 

прав людини – права на якісну освіту, на медичні послуги, на прийнятний 
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рівень життя, на захист своїх інтересів і загалом на участь в економічному, 

соціальному, культурному, політичному житті. 

Предметом соціального відторгнення може стати будь-хто, якщо він 

вирізняється у суспільстві, не належить до домінуючої більшості. Як зазначав 

Рікард Рігер, директор Представництва Програми розвитку ООН в 

Україні, соціальне відторгнення може торкнутись кожного – дитини з 

інвалідністю, яка не може піти до школи і спілкуватись з однолітками, оскільки 

в будівлі немає пандусу чи ліфта; молодої людини, хворої на ВІЛ-інфекцію, яка 

не може знайти друзів через страх чи стигматизацію; дітей-сиріт, які не мають 

базових життєвих навичок та іноді не вміють приготувати просту їжу чи 

випрати одяг. Національна доповідь про людський розвиток «Україна: на шляху 

до соціального залучення» визначає групи населення, які перебувають у зоні 

ризику соціального відторгнення. До таких груп населення належать діти-

сироти, багатодітні сім`ї, люди з інвалідністю, мігранти, діти трудових 

мігрантів, люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, бездомні люди [4].  

Концепція соціального залучення (інклюзії, включення), що є 

протилежною концепції соціальної ізоляції, з`явилася як результат переходу 

більшості суспільств до демократичних цінностей, поваги до основних прав та 

свобод людей. Ця концепція виникла у відповідь на зростаючу соціальну 

нерівність, що стала наслідком нових умов на ринку праці та невідповідності 

існуючої системи соціального забезпечення, що не могла задовольнити потреби 

різноманітних верств населення. Європейський Союз визначає соціальне 

залучення (соціальну інклюзію) як процес, що забезпечує тих, у кого є ризик 

бідності і соціального відторгнення, можливостями та ресурсами, необхідними 

для того, щоб повною мірою брати участь в економічному, соціальному та 

культурному житті, досягти рівня життя та добробуту, що відповідають 

нормальним стандартам у суспільстві, в якому вони живуть. Соціальне 

залучення забезпечує людям більш широкі можливості для участі у процесі 

прийняття рішень, що впливають на їх життя та доступ до основних прав. 

Фактично, соціальна інклюзія – це процес змін у політичній, економічній, 

соціальній сферах, спрямований на утвердження соціальної рівності [4]. 
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Соціальна інклюзія охоплює широкий спектр стратегій і ресурсів, які 

орієнтовані на ті групи населення, які перебувають у несприятливому 

середовищі.  

Виділяють такі складові концепції соціальної інклюзії: 

1. Цінування, визнання і повага до окремих осіб і відповідної соціальної 

групи. Це, зокрема, включає визнання відмінностей у розвитку людей, 

поширення переконання, що усі люди є однаковими в тому, що незважаючи на 

індивідуальні відмінності, усі мають цінність. 

2. Розвиток людини – надання можливостей для навчання та розвитку, 

творчого інтелектуального зростання особистості, вибору дітьми і дорослими 

жити значущим для них життям, яке заслуговує на підтримку. 

3. Причетність та участь – наявність підтримки у прийнятті рішень, що 

стосуються кожного особисто в питаннях сім`ї та життя у суспільстві.  

4. Територіальна близькість – це спільне користування фізичним і 

соціальним простором, як наприклад, громадськими місцями – бібліотеками, 

театрами, парками тощо. 

5. Матеріальний добробут – наявність матеріальних ресурсів і, зокрема, 

фінансової підтримки через соціальні програми [5]. 
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Інноваційні підходи до практико-орієнтованої підготовки майбутніх 

працівників соціальної сфери у ЗВО 

Навчити та підготувати молодого фахівця, який би був гідним 

представником своєї професії, завжди було не простим завданням. Кожний 

історичний вимір ставив свої вимоги та кидав виклики тим, хто брався за цю 

складну справу. Нині ж працювати із молодими людьми у стінах ЗВО особливо 

складно та відповідально. І не через те, що сьогоднішнє молоде покоління 

сильно відрізняється від вчорашнього. Так, у нього змінилися ціннісні та 

життєві орієнтири, так, воно менш мотивоване і більш інфантильне, але воно й 

більш креативне, лабільне та готове до змін. Відтак, пріоритетне завдання усіх 

освітніх закладів загалом і вищої школи зокрема – створити такий освітній 

простір, який би не втрачаючи своєї основної функції, максимально враховував 

усі внутрішні прагнення сучасних студентів та зовнішні вимоги, які ставить 

перед ними суспільство, як до особистостей, так і до професіоналів.  

Тож, оперативно реагуючи на виклики сучасності та виконуючи одне з 

пріоритетних завдань Закону України «Про вищу освіту», а саме «Забезпечення 

органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної 

діяльності», Тернопільський національний економічний університет розробив 

нову стратегію з метою формування основних векторів розвитку університету 
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на період до 2025 року, значна частина яких зорієнтована на інноваційну 

складову [1, с. 25].  

Розуміючи важливість змін, які не формально, а реально мають відбутися 

у стінах нашого навчального закладу, кожен факультет та інститут є важливою 

складовою при її реалізації. І, як вже стало традиційним за останні декілька 

років, серед лідерів, які не лише приймають, а й намагаються практично 

втілити в життя пропоновані ідеї, знаходиться юридичний факультет. Взявши 

на себе відповідальність за підготовку фахівців не лише юридичного 

спрямування, а й інших так званих «людинознавчих» професій, професорсько-

викладацький персонал усіх кафедр постійно намагається знаходити 

оптимальні шляхи досягнення поставлених задач. Юридичний факультет 

Тернопільського національного економічного університету – відкритий, 

мобільний, креативний, інноваційний, конкурентоздатний факультет, 

скерований на постійне покращення якості практично-спрямованого навчання 

та розвиток наукових досліджень, із 20-річними традиціями та потужними 

науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами. 

органічно поєднуються наукова діяльність, освітній процес і набуття 

практичних навичок найвищої якості в умовах сучасних глобалізаційних змін, 

викликів та загроз. Прийняти ці виклики, зрозуміти, опанувати їх та управляти 

ними задля цілісної системи підготовки високоосвіченої, національно свідомої 

та гармонійно розвиненої особистості, що відповідає наявним суспільним 

попитам, формує майбутні потреби та є конкурентоздатною на ринку освітніх 

послуг України можуть лише фахівці лідерського типу, які у своїх рішеннях 

керуються найвищими цінностями та принципами. Глибока модернізація 

взаємодоповнень та взаємозбагачень системних основ організації навчального 

процесу, пошук нових моделей до створення креативного простору 

інноваційної освіти є сучасним викликом та завданням стратегічного 

управління ЮФ. 

Професія соціального працівника нині актуальна як ніколи. Складна 

соціальна, політична й економічна ситуація у нашій країні, війна, міграційні та 

демографічні виклики, умови пандемії надзвичайно ускладнюють наше життя. 
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Все більше людей потребує фахової допомоги у розв’язанні як психологічних 

так і соціальних проблем. Як наслідок – зростання попиту на такі професії та 

усвідомлення відповідальності за підготовку тих, хто в майбутньому буде 

надавати такі види послуг [3, с. 9]. Пошуки тих інноваційних форм і методів 

роботи, які б, з одного боку, зацікавили та мотивувати студентів до навчання, а 

з іншого – змушували їх з усією серйозністю ставитися до якості отримуваних 

знань та становлення себе як особистості і фахівця привели до розуміння і 

переосмислення того, що у цьому напрямку вже здобуто і що потрібно 

розвивати. Маючи високий рівень розвитку двох основних складових 

підготовки студентів – освітню і наукову, хотілося розширити коло 

інноваційних методів навчання, які вже активно впроваджуються в освітній 

процес.  

Так виникла ідея створення Школи професійного розвитку, у якій би 

студенти мали можливість не лише познайомитися з різними напрямами своєї 

майбутньої професійної діяльності, а й долучитися до безпосередньої роботи 

тих фахівців, котрі вже не один рік працюють у різних сферах і досягнули 

значних успіхів у ній. Знайшлися однодумці, які підтримали ідею та разом 

стали координаторами Школи. Здобулася підтримка і схвалення керівництва як 

факультету, так і вченої ради університету. Таким чином почала своє 

функціонування в ТНЕУ Школа професійного розвитку «Акме» (назва в 

перекладі з грецької – вершина, найвищий ступінь розквіту). 

Ідея створення школи бере свій початок від прикладу лабораторно-

клінічного навчання американських шкіл професійного розвитку, 

запроваджених Групою Голмса (1990 р.). Концепція Голмса передбачала нову 

структуру підготовки вчителів для розвитку професіоналів-початківців, 

безперервного розвитку досвідчених професіоналів і для проведення наукових 

досліджень з вивчення педагогічної діяльності. У Школах професійного 

розвитку досягалася динамічна єдність стабільних складників професійної 

підготовки (базові фундаментальні знання з фахових дисциплін) і варіативних 

(інноваційність, творчість, особливості профілю наукової підготовки студентів, 

його особистісних інтересів і схильностей). Це нововведення було основним 
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механізмом забезпечення співробітництва та партнерства; «навчальною 

клінікою», базою для набуття студентами – майбутніми фахівцями 

лабораторно-клінічного досвіду, професійної адаптації початківців в умовах 

педагогічного наставництва [2]. 

Такий досвід американських колег-дослідників нами було втілено в 

український заклад вищої освіти, щоб дати можливість учасникам навчального 

процесу зрозуміти глибше суть і функціонал обраного фаху, набути практичних 

навичок фахівця, ще будучи студентом, приміряти специфіку професії на себе, 

усвідомити, що для реальної роботи з людьми та їхніми проблемами не 

достатньо самого ентузіазму та поверхневих знань, а відсутність ґрунтовної 

фахової підготовки може лише зашкодити у роботі і якнайшвидше розпочати 

рух в обраному напрямку.  

Відповідно до Положення про Школу професійного розвитку «Акме», 

вона є однією із форм колективної, групової та індивідуальної роботи із 

студентами 3-5 курсів спеціальностей «Соціальна робота» та «Психологія» 

юридичного факультету ТНЕУ, і створена як додаткова база для інтерактивного 

практичного навчання студентів старших курсів. Діяльність Школи базується 

на принципах науковості, наступності, системності у підготовці фахівців. 

Метою Школи є підвищення рівня готовності студентів до майбутньої професії. 

Стратегічні завдання ШПР «Акме»: 

- підвищення рівня практичних професійних знань, умінь і навичок 

студентів; 

- підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до 

принципів справедливості, толерантності та людської гідності; 

- розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що 

здійснюють підготовку фахівців соціальної сфери із центрами соціального 

обслуговування, реабілітаційними центрами, центрами психологічної допомоги 

та консультування, правоохоронними органами, органами державної влади і 

місцевого самоврядування, місцевими центрами надання безоплатної 

соціально-правової допомоги, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
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молоді, центрами зайнятості, іноземними ЗВО, об’єднаними територіальними 

громадами тощо; 

- впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки 

студентів у сфері соціально-психологічних послуг; 

- забезпечення доступу представників соціально вразливих груп 

населення до соціально-психологічної допомоги; 

- сприяння вдосконаленню взаємодії учасників навчально-виховного 

процесу;  

- надання можливості моделювання реальних ситуацій у контексті 

майбутньої професійної діяльності;  

- формування професійного мислення, культури, професійно-моральних 

цінностей. 

Навчання в Школі проводиться впродовж двох років у позааудиторний 

час. 

Навчально-тематичний план ШПР «Акме» (перший рік навчання) 

Модулі  Кількість годин 

І. Оволодіння методами консультування та 

психотерапії (навчання відбувається у формі 

тренінгових занять) 

44 

ІІ. Ознайомлення з досвідом роботи фахівців 

за різними напрямками професійної діяльності 

12 

ІІІ. Участь в організації та проведенні заходів 

інноваційного формату (ток-шоу, семінари-

тренінги, воркшопи) 

44 

ІV. Супервізія (підготовка та захист кожним 

учасником Школи тренінгового заняття з 

обов’язковою публікацією напрацьованих 

матеріалів у збірнику «Акме») 

50 

Разом  150 
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Навчально-тематичний план ШПР «Акме» (другий рік навчання) 

Модулі  Кількість годин 

І. Ознайомлення із специфікою роботи 

закладу, де відбувається практичне стажування. 

4 

ІІ. Оволодіння професійними методами 

роботи із певною групою клієнтів  

10 

ІІІ. Складання та апробація алгоритму роботи 

професіонала (психолога, соціального працівника) 

із певною групою клієнтів  

18 

ІV. Супервізія (підготовка та захист статті) 18 

Разом  50 

 

Після 2-річного курсу та успішно складеного іспиту учасники отримують 

сертифікати, які засвідчують проходження повного курсу навчання за 

програмою Школи професійного розвитку «Акме» та оволодіння комплексом 

професійних навичок та вмінь. Окрім цього, у додатках до дипломів 

випускників ЗВО – учасників Школи, окрім інформації про здобуту 

кваліфікацію фахівця та академічні успіхи аудиторного навчання, зазначено і 

відомості про проходження додаткового практично-орієнтованого вишколу та 

стажування із облікуванням кількості позааудиторного часу. 

Висновуючи усе вищевикладене, можемо стверджувати, що така форма 

взаємодії, як практико-орієнтований тристоронній зв’язок між ЗВО, 

практичними установами та студентами дає можливість і самим викладачам 

зрозуміти, як скоригувати освітній процес, щоб підготовка студентів 

максимально відповідала потребам сучасного ринку праці, розширюючи 

співробітництво кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ із 

організаціями та закладами, які надають спектр соціальних і психологічних 

послуг для населення.  

Створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для 

розвитку особистості студента, формування інтерактивного освітнього SMART-

простору, розширення спектра експорту освітніх послуг, удосконалення 
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практико- орієнтованої діяльності, розробка і реалізація разом із зарубіжними 

партнерами найсучасніших освітніх програм, сприяння росту академічної 

мобільності студентів, активне залучення до міжнародного співробітництва, 

розвиток корпоративної культури лідера як сучасної системи управління – такі, 

на наш погляд, найважливіші складові успішного динамічного поруху 

підготовки фахівців нової генерації на шляху до основної стратегічної цілі – 

конкурентоспроможного креативного простору освіти, науки та інновацій, який 

займає достойне місце у європейському та світовому освітньому середовищі. 
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Соціальна робота в Україні: становлення та перспективи розвитку 

Соціальна робота є невід’ємною складовою сучасного суспільства. На 

мою думку, проблеми, які стосуються соціальної сфери будуть актуальні 

завжди, адже загальний добробут держави, який проявляється у захисті 

вразливих верств населення та досягненні відповідного рівня надання 

соціальної допомоги людям, повинен стояти на першому місці. Щоб об’єктивно 

оцінити перспективи розвитку потрібно починати з так званого підґрунтя, а 

саме з виникнення соціальної роботи як професійної діяльності в Україні. 

Дослідженням даної проблеми займалися такі дослідники як Н. І. 

Кривоконь, О. В. Горпинич, І. Д. Звєрєва, Г. М. Лактіонова, М. П. Лукашевич, І. 

І. Мигович, А. В. Фурман, М. В. Підгурська, О. В. Горпинич, О. О. Потіщук, Т. 

П. Руденко, І. Д. Звєрєва, Л. І. Міщик, О.П. Демченко, В. Є. Робак, А. О. 

Мігалуш, Н. Є. Тимошенко, Г. М. Кучер. 

Соціальна робота за сучасних умов в Україні розглядається з різних 

точок зору: по-перше, як навчальна дисципліна; по-друге, як професійна 

діяльність; по-третє, як наука. Слід зазначити, що у вирії останніх подій, 

розвиток соціальної роботи набирає обертів. Слід зазначити, що відповідне 

місце та роль соціальної роботи пов’язані з виникненням великої кількості 

складних соціальних проблем в усьому світі. Таким чином, саме соціальна 

робота, як професійна діяльність та невід’ємна складова соціальної політики 

держав, являється вирішення ситуації, що склалась в сучасних умовах [6, с. 

112]. 

Соціальна робота як суспільне явище характерне людській громаді з 

моменту її існування: в усі часи люди надавали одне одному допомогу, що 

проявлялось у формі милосердя, піклування, благодійності тощо. Саме 

історико-культурні та соціально-етнічні цінності і стали важливими засадами, 
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на яких сьогодні базується розвиток соціальної роботи як науки та професійної 

діяльності. В цьому і полягає важлива особливість вітчизняної сучасної 

соціальної роботи – врахування традицій минулого, цінностей українського 

суспільства, досвіду педагогічної, виховної, благодійницької діяльності [2, 

с.39]. 

Практичним механізмом реалізації соціальної політики є соціальна 

робота, яка на початку 90-их років XX століття у незалежній Українській 

державі починає формуватися як фахова діяльність. У зв’язку з 

неспроможністю чинної системи соціального захисту надавати достатньою 

мірою послуги вразливим верствам населення в Україні в останнє десятиріччя 

набув поширення волонтерський рух [8, с. 24]. 

Під завісу ХХ століття в Україні певне завершення отримала перша, 

фактично пропедевтична, модель професійної підготовки соціальних 

працівників за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст, 

магістр), що мала як необхідне програмно-освітнє забезпечення (ОПП, ОКХ, 

навчальний план, навчальні програми з дисциплін), так і суто навчально-

методичне (підручники, посібники, словники, метод рекомендації, періодичні 

видання тощо) [11, с. 107]. 

На межі ХХ і ХХІ ст. почався новий етап утвердження професійної 

соціально-педагогічної діяльності, об’єднання спеціалістів соціальної сфери, 

подальше становлення соціальної педагогіки як науки. В останні роки 

спостерігається активний розвиток соціальної педагогіки як сучасної галузі 

педагогічних знань. Сучасною тенденцією є розвиток наукових шкіл із 

соціальної педагогіки та соціальної роботи. Наприкінці 80-х років минулого 

століття наукова школа соціальної педагогіки України сформувалася як цілісна 

система [5, с. 14]. 

Процес становлення в Україні соціальної роботи як науки, без сумніву, 

поглиблюватиметься під впливом суспільних запитів і власного розвитку. Вже 

нині її розуміють не тільки як традиційну благодійність чи діяльність державної 

системи закладів соціального забезпечення, а і як різноманітну суспільну 

практику, перспективну навчальну і наукову дисципліну. Про це свідчить, 
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зокрема, той факт, що ця спеціальність запроваджується більш як у ЗО вищих 

закладах освіти країни [9]. 

Соціальна робота дедалі впевненіше входить у наше життя, поступово 

стає дійовим соціальним інструментом. Вчені сьогодні прогнозують розвиток 

соціальної роботи у ХХІ ст. як технології сприяння формуванню, здійсненню 

реабілітації життєвих сил людини. Подальшими розвідками наукових розробок 

можуть бути: характеристика основних тенденцій у підготовці соціальних 

працівників, менеджерів [1, с. 67]. 

На даний час в Україні відбувається активний розвиток соціальної роботи 

як окремого напряму наукових досліджень та самостійної сфери професійної 

діяльності. Можна стверджувати, що завершено перший етап цього процесу – 

сформовано необхідну нормативно-правову базу, розроблено науково-

дидактичне забезпечення, триває підготовка фахівців різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів [7, с. 123]. 

Та все ж сучасна соціальна робота в Україні знаходиться далеко від 

ідеального рівня. Не досконала державна політика стосовно мотивації до 

роботи в сфері соціальних послуг та забезпечення надання змістовної 

інформації населенню про систему допомоги та мережу соціальних структур 

для вразливих груп населення. У стадії становлення знаходиться підготовка 

соціальних працівників до майбутньої професійної діяльності. 

В Україні не вистачає висококваліфікованих фахівців у даній галузі, які 

могли б професійно здійснювати роботу з діагностики і прогнозування 

соціальних процесів, надавати профілактичну, соціально-терапевтичну, 

психологічну, педагогічну і правову допомогу різним категоріям населення. Це 

зумовлено тим, що в нашій країні тільки з середини 90-х років ХХ століття 

розпочалася професійна підготовка соціальних працівників. На той час у 

соціальних працівників не було практичного досвіду роботи в цій галузі, а 

також науково-теоретичних розробок з актуальних питань соціальної роботи та 

підготовки фахівців для соціальної сфери [10, с. 3].  

Поява на наукових та соціальних теренах України нової наукової галузі – 

соціальної роботи – зумовлена розвитком суспільства та розширенням у ньому 
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кола соціальних проблем, які потребують швидкого вирішення. Серед найбільш 

актуальних соціальних проблем сьогодення в Україні найчастіше називаються 

проблеми бідності, малозабезпеченості, безробіття, недостатнього рівня 

соціальної захищеності людей з функціональними обмеженнями, людей 

похилого віку, представників національних меншин, молоді, міграційні та 

етнічні проблеми, сирітство, безпритульність, узалежнена поведінка. Саме 

необхідністю розв’язання усіх цих проблем і пояснюється становлення, 

актуальність та особливе значення реалізації системи соціальної роботи, 

соціального захисту, соціального забезпечення [2, с.13]. 

В умовах становлення в Україні системи соціальної освіти, яка б 

задовольняла потреби суспільства та відповідала світовим стандартам 

підготовки фахівців, особливого значення набуває вивчення і використання 

зарубіжного досвіду організації соціальної освіти у світлі ідей її неперервності, 

інтеграції та демократизації. У цьому контексті значний інтерес для України 

представляє досвід різних країн світу, особливо США та Європи, де соціальна 

робота та соціальна освіта мають давню історію і багаті традиції, а соціальна 

служба добре розвинена і створені оригінальні системи професійної підготовки 

фахівців соціальної роботи різних рівнів. Тому доцільним є вивчення і творче 

переосмислення зарубіжного досвіду, без чого інтеграція України в 

європейський освітній простір буде неможливою [3]. 

Спільними зусиллями належить утверджувати самостійний науковий 

статус теорії соціальної роботи в Україні, долати притаманну їй поки що 

невизначеність. Зарубіжний досвід останнього десятиліття переконує, що вона 

дедалі більше інтегрує сукупні наукові знання, здатні забезпечити аналіз і 

оптимізацію життєвих сил людини, реабілітацію в кризових умовах. Як наука 

про підтримання й реалізацію творчих можливостей особи теорія соціальної 

роботи, не розриваючи зв’язків із соціологією, щодалі більшою мірою 

диференціюватиметься, внутрішньо структуруватиметься [9]. 

У подальшому формування перспектив розвитку соціальної сфери 

України повинно забезпечувати підвищення життєвого рівня населення, 

всебічний розвиток людини та зростання продуктивності праці. Разом з тим тут 
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нагромаджено багато проблем, які потребують: визнання галузей соціальної 

сфери такими, що беруть активну участь у виробництві матеріальних і 

духовних благ та послуг; подолання залишкового принципу фінансування 

галузей загального призначення; подолання міжрегіональних відмінностей у 

рівні обслуговування населення та забезпечення його елементами соціальної 

інфраструктури у відповідності з нині існуючими нормативами; встановлення 

обґрунтованого рівня оплати праці фахівців галузей соціальної сфери, зокрема 

працівників освіти, охорони здоров’я, культури, науки; формування ефективної 

системи управління галузями соціального призначення в умовах; різних форм 

власності; розробки науково обґрунтованих критеріїв розвитку матеріальної 

бази галузей соціальної сфери [4, с. 222]. 

Отже, cоціальна робота належить до професій, які виникли у другій 

половині ХІХ століття і розвиваються на основі потреб сучасного суспільства 

стосовно створення дієздатної системи соціальної допомоги населенню. 

Оскільки початок її зародження відбувся пізніше ніж в інших країнах, набуття 

нового досвіду та удосконалення соціальної сфери є головною умовою для 

створення благополуччя держави в майбутньому. На сучасному етапі розвитку 

соціальна робота потребує таких змін як забезпечення гідного фінансування 

системи соціальної підтримки населення, внесення корективів у підготовку 

майбутніх соціальних працівників, а також отримання широкомасштабної 

інформації про весь спектр послуг які надаються в різних соціальних 

структурах. 
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Теоретический подход к реализации политики гендерного равенства  

в Республике Беларусь 

Беларусь можно назвать страной гендерного парадокса. С одной стороны, 

наша страна занимает высокие позиции в мировом рейтинге гендерного 

равенства, который определяется уровнем образования женщин, вовлечения их 

на рынок труда и по представительству женщин в парламенте. Женская 

социальная группа в Беларуси очень качественная: среди работников с высшим 

образованием 60,4% составляют женщины и лишь 39,6% – мужчины, среди 

специалистов женщины составляют 74,2%, мужчины лишь – 25,8%, да и 

женщин на рынке труда больше чем мужчин.С другой стороны, женщины 

являются объектом гендерной дискриминации, которая проявляется во всех 

сферах жизни, и прежде всего в такой социально важной и чувствительной 

сфере, как занятость и экономические отношения. Так, на рынке труда в 

Беларуси сохраняется вертикальная и горизонтальная гендерная сегрегация с 

неравномерным распределением мужчин и женщин по всем отраслям 

экономики и профессиям, а также по позициям в должностной иерархии [5, с. 

22]. 

Горизонтальная сегрегация – это сосредоточение женщин в отраслях с 

низким уровнем оплаты труда (здравоохранение, образование, социальное 

обслуживание и т.д.). Низкие заработки в этих сферах вынуждают женщин 

работать на полторы, а иногда и на две ставки, однако эта ситуация не находит 

отражения в официальной статистике, так как размер средней зарплаты 

рассчитывается как фактический доход работника, что маскирует эксплуатацию 

и дискриминацию на рынке труда. 

Серьезной проблемой для женщин продолжает оставаться 

трудоустройство, где при приеме на работу и сокращении сотрудников 
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женщины более уязвимы. А ведь экономическая безопасность семьи сегодня в 

Беларуси в большей степени зависит от доходов женщины. Личное 

благосостояние женщин, как и благосостояние их детей, семьи, находится в 

прямой зависимости от доходов женщин. Поэтому подавляющее большинство 

женщин работают, а многие являются единственными кормильцами в семье. 

Однако низкие доходы при равных затратах рабочего времени и 

неоплачиваемый домашний труд продуцирует женскую бедность. 

По данным социологических исследований, около 54% взрослых 

работающих женщин не имеют достаточных средств на покрытие базовых 

нужд, таких, как питание, лекарства, средства гигиены, обновление одежды и 

обуви, организация отдыха и оздоровление детей. 

По данным официальной статистики, зарплата женщин составляет 74,5% 

от зарплаты мужчин. Но согласно независимым экспертным оценкам, средний 

доход женщин значительно ниже, так как женщины получают средства из 

различных поощрительных фондов значительно реже и меньше, чем мужчины, 

а важным фактором формирования дохода являются коэффициенты и надбавки 

к основной заработной плате, которые субъективно определяет наниматель в 

пользу «мужчины, как кормильца семьи». 

Высокий уровень образования не гарантирует в полной мере работающим 

женщинам-специалистам перспектив должностного роста. Существование 

гендерных стереотипов на рынке труда и отсутствие демократических процедур 

при назначении на должности приводит к вертикальной сегрегации или т.н. 

«стеклянному потолку». Статус женщин в Беларуси, несмотря на высокий 

уровень образования и профессиональной квалификации, не адекватен их 

ведущей роли в структуре занятости. 

Белорусские женщины широко представлены только на средних ступенях 

служебной иерархии, нередко они достигают позиций главных специалистов, 

консультантов, начальников отделов и управлений. Однако их 

представительство в верхних эшелонах власти, а во многих отраслях экономики 

и на верхних ступенях служебной иерархии, является незначительным. А в 

последнее десятилетие обозначились тенденции вытеснения женщин с высоких 
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управленческих позиций. Так, например, среди таких феминизированных 

отраслей, как здравоохранение, где 85,3% женщин-работников руководителями 

являются только 7,4 процента женщин, в образовании соответственно: 

работающих женщин 82,3%, а руководителей только 12,1%. 

Высшие органы управления и власти отмечены крайне низким 

присутствием женщин. Среди министров женщин менее 10%. Женщины 

полностью отсутствуют среди членов Президиума Совета Министров, нет 

женщин среди губернаторов областей, на международной арене в ранге посла 

представляют страну лишь 4 женщины, несмотря на значительное расширение 

дипломатических представительств РБ за рубежом. 

Такое низкое представительство женщин в высшей сфере принятия 

решений не позволяет развиваться новым альтернативным стилям управления, 

приводят к сокращению в повестке дня социальных вопросов, уменьшению 

заинтересованности на государственном уровне в решении проблем 

общественного благополучия и безопасности женщин, правовой защиты, 

прозрачности управления. Гендерная дискриминация в Беларуси носит 

системный и структурный характер, она проявляется во всех сферах 

жизнедеятельности, и издержки ее испытывают оба пола. 

Если говорить о дискриминации мужчин, то она оборачивается высокой 

смертностью мужчин в трудоспособном возрасте (в 4 раза выше, чем у 

женщин) и значительной разницей в продолжительности жизни (11 лет в пользу 

женщин), мужчины чаще, чем женщины, гибнут на производстве и в большей 

степени страдают от вредных условий труда; служба в армии обязательна лишь 

для мужского населения, что влияет впоследствии на их уровень образования. 

И конечно, общественные установки и гендерные стереотипы ограничивают 

выбор мужчин как в профессиональной, так и в жизненной реализации [5, с. 

23]. 

Мужчины и женщины имеют разный опыт, знания, интуицию. 

Неэффективное использование человеческих ресурсов оборачивается двойной 

потерей для общества. С одной стороны, общество недополучает высокий 

женский профессиональный опыт в высшей сфере управления, где 
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определяются основные стратегии развития страны. С другой стороны, когда 

женщины-профессионалы отсекаются от сферы принятия решений, они не 

приобретают управленческого опыта и опыта оперативного принятия решений, 

так они становятся невидимыми в сфере принятия решений. 

Но гендерное равенство не достижимо только количественным балансом 

мужчин и женщин, оно должно повлечь за собой качественные общественные и 

политические изменения, перераспределение власти и ресурсов. Реальная 

свобода выбора может существовать только в условиях экономического 

паритета между полами в обладании ресурсами. Только при равном участии 

мужчин и женщин в государственном управлении и политике, достигнутом 

через демократические процедуры и свободные выборы, государство 

перестанет быть носителем патриархатного и авторитарного начала, исчезнет 

синдром «сильной руки», изживаются стереотипы мужского главенства и 

превосходства. 

Гендерное равенство в Беларуси существует де-юре, однако до 

настоящего времени существует ряд препятствий, которые влияют на 

реализацию прав женщин и мужчин в реальности. Причины этой проблемы 

заключаются в низкой эффективности законодательной базы и ее 

правоприменительной практики, слабости институциональных механизмов, а 

также наличием в общественном сознании гендерных стереотипов. 

Постоянно сталкиваясь с разными видами дискриминации, женщины и 

мужчины, как правило, не распознают ее. Это происходит потому, что в 

общественном сознании, с одной стороны, сохраняются традиционные 

поведенческие гендерные роли, а с другой, – прочно укоренился социальный 

миф о равноправии полов и эмансипации женщин. 

Первым серьезным шагом в решении проблемы гендерной 

дискриминации должно стать принятие специального закона о гендерном 

равенстве, который позволит признать существование проблемы 

дискриминации по признаку пола, указать препятствия, которые влияют на 

реализацию прав женщин и мужчин; дать определение прямой и косвенной 

дискриминации, заложить основу для применения временных специальных 
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мер, а также механизмы защиты прав женщин и мужчин в общественной и 

частной жизни. 
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Медіація як соціальна послуга в Україні 

Медіація як альтернативний (позасудовий) спосіб врегулювання спорів 

стала доволі популярною і ефективно реалізованою в Україні. Хто ж такий 

медіатор? Експерт, консультант, порадник? Ні. Це – лише фасилітатор 

переговорів, який зберігаючи нейтралітет і обов’язковий принцип 

конфіденційності на двох рівнях : 1) конфіденційність в медіації на загальних і 

приватних зустрічах; 2) конфіденційність в перервах і по закінченню медіації 

допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати 
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конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант 

рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.  

 Слід зазначити, що окрім двох важливих вище сказаних принципів 

роботи медіатора (конфіденційності і нейтралітету), весь процес медіації 

побудований на принципі добровільності. А це значить, що як сторони, так і 

посередник, в будь-який момент може вийти з переговорного процесу. 

Медіація має чіткі етапи і техніки проведення, вимагає не тільки 

структурованого підходу до роботи, але й напрацьованої уважності – вміння 

«активно слухати», та досліджувати інтереси сторін (слід зазначити, що 

ретельна підготовка до самого процесу забезпечує 80% успішного його 

проведення). Метою важливого етапу медіації «торгів» – є розгляд якомога 

різних альтернативних рішень конфлікту.  

Основними рамковими документами, які регламентують державні 

соціальні гарантії  та зобов’язання, що формують політику стосовно цих осіб 

на загальнодержавному рівні, є Закони України. Закон «Про соціальні 

послуги», 17.08.2016р. [1] та Державний стандарт соціальної послуги 

посередництва (медіації) №892[2]. Цей документ визначає зміст, обсяги, умови 

та порядок надання соціальної послуги посередництва (медіації), показники її 

якості для суб’єктів різних форм власності та господарювання, які надають таку 

послугу. Вказує на умови проведення безоплатної та диференційованої платної 

форми надання послуги. Регулює супровід надання процесу посередництва ( 

йдеться про необхідність складання письмової згоди (заяви) сторін про 

проведення переговорів; індивідуального плану роботи зі стороною.) Щодо 

останнього документу, то слід зазначити, що він складається на першому етапі 

надання соціальної послуги на підставі проведеного оцінювання стану 

індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, в якому зазначено 

заходи, що проводяться в межах надання такої послуги, відомості про необхідні 

ресурси, періодичність та строки виконання, відповідальних за виконання, дані 

щодо моніторингу результатів [2, 4]. 

 Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації) 

прописує процедурні питання отримання медіаційної соціальної послуги. Так, 
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для отримання послуги слід звернутись з заявою до центру соціальних служб за 

місцем проживання. Конкретизує основні заходи, що становлять зміст 

соціальної послуги посередництва (медіації), форми роботи та орієнтовний час 

для їх виконання. А саме: 

• допомогу у врегулюванні конфліктів;  

• ведення переговорів;  

 • опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту 

Медіатор може надавати соціальні послуги від 1 до 12 зустрічей. Кожен 

раз триває до 3 годин. Кількість та час зустрічей можуть бути збільшена 

відповідно до потреб отримувачів послуг. 

Надання соціальної послуги включає два етапи: 

І етап – здійснення посередництва: 

- посередник, отримавши інформацію про випадок, встановлює 

зв’язок (контакт) зі сторонами та домовляється про індивідуальну зустріч; 

- посередник аналізує ситуацію, встановлює причини 

конфлікту/спору; 

- посередник допомагає у врегулюванні конфлікту/спору (опрацьовує 

шляхи та умови його розв’язання, сприяє його усуненню) [2, 10]. 

ІІ етап – здійснення медіації. 

Взаємодія між одержувачем соціальної послуги та медіатором 

ґрунтується на взаємній повазі, неприпустимості образ, згоді учасників 

посередництва місця, дати та часу проведення кожної зустрічі, створюючи 

комфортні умови для учасників медіації. 

Головною психологічною функцією соціальної роботи є сам процес 

медіації. Нажаль, не завжди професійна спрямованість соціального працівника 

дозволяє проводити медіацію. При порушенні соціальним працівником етичних 

норм, ігнорування основних принципів професійної діяльності може статися 

соціальна інгібіція – гальмування, гноблення, стримування активності 

суб’єктів. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-

методичне забезпечення своєї діяльності відповідно до чинного законодавства, 
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зокрема, забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, 

методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг [2]. 

Таким чином, зважаючи на роль соціальних послуг у забезпеченні 

державних соціальних гарантій, чітко випрацюваним на законодавчому рівні 

має бути процес надання медіаційних послуг. 

 

Список використаних джерел 

1. Медіація у системі надання соціальних послуг. URL: 

http://maup.com.ua/assets/files/expert/4/18.pdf (дата звернення 30.05.2020) 

2. Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги 

посередництва (медіації). Веб-сайт URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16 (дата звернення 30.05.2020) 

 

 

Романюк Р. В., директор  

Волинського обласного центру зайнятості 

 

Ринок праці та зайнятість населення в умовах зниження економічної 

активності 

Карантин став значним викликом для ринку праці. Тривалий карантин – 

це справжня загроза для нього. Сьогодні важливо адаптуватися до нових умов 

та убезпечитися від потенційних наслідків обмежувальних заходів. Коронавірус 

та карантин став новим викликом не лише для України, а і для світу. Деякі 

бізнеси просто зупинились, а якісь просто працюють на мінімальних оборотах. 

Відповідно, працівники залишаються вдома, а роботодавці планують, чим уже 

завтра платити заробітну плату. Тому і працівники, і роботодавці потребують 

особливої креативності та гнучкості в пошуку адекватних відповідей цьому 

виклику. 

Чи є універсальний механізм дій для роботодавця та працівника в нових 

умовах? Чи є механізми вирішення проблем, які обирають роботодавці? 
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Універсального рішення немає, сотні компаній в Україні змушені 

оперативно адаптуватися до обставин, які виникли у цей турбулентний час.  

Якщо у роботодавця зменшився оборот і він уже бачить, що наступного 

місяця просто не зможе оплатити заробітну плату, то як і раніше, є законодавчі 

механізми, які можна використати.  

Відбулись певні зміни до законодавства, які відкривають можливості 

роботодавцям зберегти свою команду і залишатися в рамках закону. 

Першими в хід, зазвичай, йдуть: відпустка без збереження заробітної 

плати, запровадження гнучкого графіка або дистанційної роботи. 

Перед роботодавцем постало питання, де взяти кошти на оплачувану 

відпустку, особливо для декількох працівників одночасно в умовах зменшення 

оборотів? Хоча з юридичної точки зору, якщо працівник таки захоче 

використати таку відпустку, то як її оплачувати – це виключно проблема 

роботодавця. 

Другий приклад – простій (зупинення роботи). Якщо роботодавець у 

зв’язку з карантином встановить простій на підприємстві, то працівнику все 

одно потрібно оплачувати час простою з розрахунку не нижче 2/3 заробітної 

плати. 

Третій варіант – звільнення, що є недешевим, а то і дорогим варіантом 

для бізнесу. По-перше, карантин – не підстава для звільнення. По-друге, при 

звільненні необхідно здійснити відповідні остаточні розрахунки з працівником.  

Кожен роботодавець самостійно приймає те чи інше рішення та як обрати 

найоптимальніший варіант саме для його бізнесу. Все індивідуально: для 

когось важливіше зберегти команду, а для когось – вижити. Тому і заходи 

будуть різними. 

Представники малого та середнього бізнесу можуть скористатися 

підтримкою служби зайнятості та отримати допомогу по частковому 

безробіттю. Таку допомогу можуть отримати роботодавці, які зупинили або ж 

скоротили діяльність через карантин та сплачували ЄСВ упродовж 6 місяців, 

які передують даті зупинення чи скорочення діяльності, за найманих 
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працівників і не припинили трудових відносин з ними на момент звернення до 

центру зайнятості. 

 Що ж таке часткове безробіття? Це вимушене тимчасове скорочення 

передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням 

(скороченням) виробництва продукції з причин економічного, технологічного і 

структурного характеру без припинення трудових відносин. Сума допомоги 

через вимушене скорочення робочих годин у зв’язку з карантином для 

працівників визначається виходячи з розрахунку двох третин тарифної ставки, 

але не більше розміру мінімальної зарплати. 

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається 

центрами зайнятості та філіями для роботодавців із числа суб’єктів малого та 

середнього підприємництва та передбачена для виплати допомоги працівникам 

у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення 

передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням 

(скороченням) діяльності внаслідок карантину, яке призвело до часткового або 

повного скорочення тривалості робочого часу його працівників. 

Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину 

роботодавець звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як 

платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та подати визначений перелік документів. 

З початком в Україні карантину, пов'язаного з епідемією коронавірусу, 

експерти та економісти не втомлюються передбачати негативні наслідки для 

економіки, головним з яких є зупинка підприємств через карантин і, як 

наслідок, падіння економіки і ВВП. 

У січні–квітні 2020 року кількість роботодавців, які співпрацювали з 

центрами зайнятості, зменшилась на 14% та становила 3,6 тисяч. Зменшення 

відбулося майже у всіх центрах зайнятості.  

Кількість вакансій у базі даних Волинської обласної служби зайнятості, у 

порівнянні з січнем–квітнем 2019 року, зменшилася на 21,1% до 12 тис. 

одиниць.  
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На 1 травня 2020 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до 

Волинської обласної служби зайнятості, у порівнянні з 1 травня 2019 року, 

знизилась на 41% та становила 2,1 тис. одиниць. До того ж, у базі даних служби 

зайнятості містилася інформація про 375 пропозицій роботи, отриманих з 

інших джерел. 

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 6,8 тис. грн., що на 

1 тис. грн. (17%) більше, ніж на 1 травня 2019 року. 

За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на 

підприємствах оптової та роздрібної торгівлі (35%), переробної промисловості 

(13%), у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської 

діяльності (7%), у сфері будівництва (6%). 

За професійними групами, найбільший попит роботодавців 

спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання 

за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин 

(30%), на кваліфікованих робітників з інструментом (22%), на працівників 

сфери торгівлі та послуг (14%). 

Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння Волинської обласної 

служби зайнятості становила 6,6 тис. осіб, зокрема, 66% були працевлаштовані 

оперативно до надання статусу безробітного.  

З числа колишніх безробітних 25% знайшли роботу у сфері сільського, 

лісового та рибного господарства; 24% в оптовій та роздрібній торгівлі, 

ремонті; 16% – у переробній промисловості; у сфері транспорту, складського 

господарства, поштової та кур'єрської діяльності 6%.  

Кількість безробітних, працевлаштованих на нові робочі місця з 

компенсацією роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування становила 183 особи. 

Кількість безробітних, які отримали одноразову виплату допомоги по 

безробіттю та започаткували власну справу становила 43 особи, що на 5 осіб 

більше ніж у січні-квітні 2019 року. 

За сприяння Волинської обласної служби зайнятості забезпечено 

тимчасову зайнятість 1,9 тис. громадянам, зокрема, 0,3 тис. осіб взяли участь у 



 49 

громадських роботах та 1,6 тис. осіб в інших роботах тимчасового характеру. 

Найбільш поширені види громадських робіт: роботи із соціально вразливими 

верствами населення, впорядкування придорожніх смуг, будівельні та ремонтні 

роботи на об'єктах соціальної сфери, екологічний захист навколишнього 

середовища. 

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи 

вимогам роботодавців, протягом січня-квітня 2020 року за сприяння 

Волинської обласної служби зайнятості 640 безробітних проходили професійне 

навчання, що майже вдвічі менше, ніж у січні-квітні 2019 року. Зокрема, 

кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти 

державної служби зайнятості становила 144 особи. Найбільш поширеними 

професіями, які здобули безробітні, є: покоївка, манікюрник, кондитер, перукар 

(перукар-модельєр), візажист, рибовод (кваліфікований робітник), кухар, 

косметик, адміністратор, верстатник широкого профілю. 

З метою підвищення якості освітніх послуг, центрами професійно-

технічної освіти державної служби зайнятості впроваджуються елементи 

дистанційного та дуального навчання. У січні-квітні 2020 року навчання із 

застосуванням елементів дистанційного навчання проходило 50 безробітних із 

застосуванням елементів дистанційного навчання («Підприємець-початківець» 

11осіб, кравці 24осіб, кухар 10осіб, перукар 1особа, рибовод 2 особа, кондитер 

1особа, верстатник широкого профілю 1особа.), а з елементами дуального 

навчання – 7 покоївок. 

Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами протягом 

січня-квітня 2020 року становила 25,4 тис. осіб, з яких 12,6 тис. осіб мали 

статус зареєстрованого безробітного, 4,2 тис. осіб, що навчаються у навчальних 

закладах різних типів, з них учні загальноосвітніх шкіл становили 2,5 тис. осіб.  

В умовах децентралізації надзвичайно важливим є продовження активної 

співпраці з об’єднаними територіальними громадами (ОТГ). 

У січні-квітні 2020 року послуги Волинської обласної служби зайнятості 

інформаційно-консультаційного змісту отримали 2,5 тис. мешканців 

об’єднаних територіальних громад. 



 50 

Кількість безробітних станом на 1 травня 2020 року становить 12,7 тис. 

осіб.  

Станом на 1 травня 2020 року допомогу по безробіттю отримували 10,9 

тис. осіб, що на 4,2 тис. більше, ніж на 1 травня 2019 року.  

Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 травня 2020 року. 

За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки 

становили – 5,2 тис. осіб (або 41,1%), жінки – 7,5 тис. осіб (або 58,9%).  

За віковими групами: 32% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 

років; 30% - у віці від 35 до 45 років; 38% - у віці понад 45 років.  

За освітою: 49% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 30% – 

професійно-технічну, 21% – загальну середню освіту. 

За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних 19% 

раніше були зайняті у сфері оптової та роздрібної торгівлі; 15% – у сфері 

державного управління й оборони; 13% – у переробній промисловості; 9% – у 

сільському, лісовому та рибному господарстві. 

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних 

переважають працівники сфери торгівлі та послуг (21%); робітники з 

обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного 

устаткування, складання устаткування та машин (16%); законодавці, вищі 

державні службовці, керівники, менеджери (управителі) (14%); особи з 

найпростішими професіями (12%); фахівці (12%).  

Коронавірус лякає багатьох, але страх за здоров'я - не єдиний. Чи 

вдасться зберегти роботу, знайти нову, які взагалі перспективи? Світові 

тенденції вже спостерігають першу реакцією компаній на кризу, викликану 

пандемією COVID-19. Компанії беруть на роботу менше нових людей, і вони 

відправляють своїх співробітників працювати неповний робочий час. Коли ці 

можливості будуть вичерпані, можуть початися звільнення. На даний момент 

спостерігається дві тенденції: менше закривається вакансій і росте число 

звільнень. Це призводить до зростання безробіття, поки що досить обмеженого, 

але зростання очевидне.  
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Сьогоднішня криза зробила явними проблеми, які існували на ринку 

праці. Якщо працівник отримував зарплату у конвертах, то сьогодні не 

може розраховувати на повноцінну допомогу від держави.  

На період карантину багато підприємств не скорочували персонал, однак 

відправляли робітників у оплачувані чи неоплачувані відпустки, або 

переходили в дистанційний режим роботи. Як далі будуть складатися 

відносини між працедавцями та найманими працівниками, оцінити важко, адже 

період карантину ще не закінчився, а негативні наслідки для бізнесу та 

економіки в цілому остаточно не зрозумілі. 

Відбувається зміна розуміння клієнтоорієнтованості у бізнесі. Криза 

примусила підприємців оцінити, наскільки важливий і цінний кожен клієнт. 

Проходить процесс формування нової моделі обслуговування клієнтів «з 

обличчям власника», коли власник малого бізнесу власноруч прикладає зусиль, 

щоб клієнт залишився задоволеним, що характерно для західної моделі ведення 

мікро і малого бізнесу. 

Сьогодні ми живемо в епоху необмежених можливостей. Ніколи раніше не 

спостерігали такого швидкого зростання кількості молодих підприємців, які 

працюють на себе. Від розробників додатків до письменників-фрілансерів, бізнес-

консультантів, креативних продюсерів, засновників стартапів – зараз вистачає 

людей, які готові ризикувати задля втілення власних мрій та кар’єрних амбіцій.  

Психологи визначають підприємництво як ділову творчість. Якщо це 

творча справа, то її виконання потребує від людини певних специфічних 

здібностей. Як свідчать дослідники, тільки 5-7% людей мають достатні 

здібності до підприємницької діяльності. Тому не можна з будь-якої людини 

зробити підприємця, можна тільки навчити її деяким знанням і навичкам, 

створити необхідні умови для підприємництва. Таким чином, для досягнення 

успіху в підприємницькій діяльності необхідні певні риси особистості, ділові 

якості та навички.  

Перебування на карантині це не привід повністю випадати з життя і саме 

люди активні та підприємливі використали цей час на користь, щоб зарядитися 

енергією та продумувати план дій на цей рік. В цей період активно стали 
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використовуватися онлай-сервіси для здобуття нових компетенцій та навичок. 

Очікуємо, що після карантину значно підвищиться підприємницька активність 

та створення нових напрямків бізнесу. Активно розвиватиметься, апробований 

під час обмежень, бізнес в режимі онлайн, а трудові мігранти, які повернулися 

та здобули новий досвід будуть удосконалювати та розширювати сегменти 

бізнесу. 

Якщо повернутися до тенденцій перед карантином, коли трудові мігранти 

готові були залишитися в Україні за 50% зарплати, що пропонується за 

кордоном, то ситуація мало зміниться і у посткарантинний період. Західні 

роботодавці вже заявляють, що готові знову приймати українських заробітчан, 

як тільки закінчиться карантин. Взагалі, існує ризик, що за кордон поїдуть 

працювати значно більше громадян, ніж повернулося до карантину. Більшість 

трудових мігрантів з України як працювали неформально за кордоном, так і 

продовжать надалі, як тільки відкриються кордони. Поки вони мають 

фінансову подушку – вони не звертаються активно до служби зайнятості. 

Важко оцінити наскільки готовий наш ринок праці для того, щоб 

працевлаштувати всіх, хто повернувся в Україну. 

У період турбулентності потрібно змінювати вектор зусиль держави. 

Звісно, соціальна підтримка наразі є дуже важливою для найбільш нужденних 

верств населення. Утім, потрібно «розвернути» логіку впливу держави із 

умовної «допомоги» на «стимулювання». Саме про це активно намагаються 

сказати представники бізнесу. Однак наразі спроможності держави дуже слабкі. 

Тож цілком логічно, що всі зусилля повинні бути спрямовані на відновлення 

співпраці із МВФ та міжнародними партнерами – без їхньої підтримки 

втриматися на плаву, не кажучи вже про відновлення економіки, на жаль, не 

вдасться. 

Насамкінець, держава в питанні працевлаштування та нейтралізації 

процесів безробіття могла б піти шляхом реалізації масштабних 

інфраструктурних проєктів. Це побудова доріг, відновлення потенціалу 

туристичної галузі. Саме в такий спосіб свого часу пішла Туреччина, 

скориставшись підтримкою кредитів від МВФ. За рахунок таких проектів 
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можна було б суттєво знизити безробіття та водночас отримати «точки 

зростання» для економіки України в найближчому майбутньому. 

 

 

Шубалий О. М., д.е.н., професор,  

завідувач кафедри економіки, 

Луцький національний технічний університет 

 

Пріоритетні напрями вдосконалення політики надання соціальних 

допомог населенню 

Оцінка ефективності надання соціальних допомог населенню показала, що 

існує багато проблем та недосконалостей, які перешкоджають нормальному 

функціонуванню системи соціального захисту. Найбільшим недоліком виступає 

недостатній рівень забезпеченості населення, аби вирішити значну частину 

наявної проблеми, можна запропонувати активне залучення громадян до праці.  

Вивчення інформаційних ресурсів Міністерства соціальної політики 

України [1] показало, що державна політика соціального захисту, щодо надання 

допомог населенню з кожним роком переживає значні зміни, тому 

вдосконалення та доповнення є необхідними заходами у її діяльності.  

Найбільшою проблемою, яка існує на даний час є невідповідність 

соціальних стандартів реальній ситуації, за даних обставин жителі нашої країни 

не можуть задовольнити свої потреби та високий рівень існування. 

Проведений аналіз нормативно правової бази, говорить про її громіздкість, 

що є неефективним аспектом. На основі узагальнення думки вчених можна 

констатувати, що сьогодні законодавча сфера є неврегульована, багато 

правових актів є суперечливими та недосконалими, що говорить про 

необхідність впровадження єдиної системи контролю та функціонування 

соціального захисту. За приклад можна взяти досвід багатьох країн, де на 

державному рівні прийнято – Соціальний кодекс, який би допоміг 

реформуванню даної системи. Таке нововведення, дало б створення доступної 
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понятійної бази для всіх сторін соціальних відносин, були б чітко встановлені 

права та обов’язки кожного учасника соціальних відносин. 

На сучасному етапі розвитку в Україні відбулись значні зміни в системі 

керування на місцях, а саме, це децентралізація системи державного 

управління, що зумовлює створення нової нормативно-правової бази. Оскільки 

на місцях значно збільшиться масштаб роботи та посилиться відповідальність, 

то доцільним буде оновлення системи відбору та прийому осіб на роботу. 

Значне реформування необхідно ввести в бюджетне законодавство, оскільки 

розпоряджатись бюджетними коштами будуть на рівні місцевих громад. 

Наблизити надання соціальних послуг до громадян, а саме: 

– створити фронт-офісів в старостатах; 

–  розробка програмного забезпечення, яке дасть змогу усім верствам 

населення здійснювати електронну подачу документів на усі види соціальних 

допомог, що дасть змогу заощадити власний час, а також частково звільнити 

загромадженість приймальних в державних установах; 

– делегація повноважень з прийому документів від громадян управлінь 

соціального захисту, органам місцевого самоврядування, а саме це 

старостинським громадам.  

Необхідно впровадити використання в об’єднаних територіальних 

громадах програмного забезпечення з різними можливостями, що 

використовуються у центрах надання адміністративних послуг та об’єднаних 

територіальних громадах для надання мешканцям адміністративних послуг, при 

виникненні питань щодо дотримання вимог оформлення документів, щодо 

призначення усіх видів державних соціальних допомог, що подаються до 

структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, для прийняття 

відповідного рішення.Аби забезпечити цільове використання коштів, необхідно 

впровадити систему контролю громадою, це буде доступно при делегуванні 

повноважень на конкретну місцевість. У кожному регіоні буде створений 

громадський сектор контролю, що забезпечить дієвий контроль за розподілом 

та використанням коштів, та унеможливить використання бюджетних коштів за 

нецільовими напрямами.  
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Важливим заходом в системі соціального захисту є залучення сторонніх 

організацій, які можуть безоплатно надавати допомогу, що значно підвищить її 

ефективність та зменшить навантаження на видаткову частину державного 

бюджету.  

В умовах війни та кризи, доцільно впровадити практику співпраці з 

недержавними організаціями. За участі таких громадських організацій можна 

вирішити значну частину проблем, оскільки за їх допомоги залучаються 

додаткові кошти на допомогу нужденним. Також додатково залучається пряма 

допомога особам, які не можуть самостійно доглядати за собою, впроваджуючи 

інноваційні підходи до конкретного сектору роботи. Для таких робіт у даних 

громадах є навмисно підготовлені кадри, що дозволить їм разом з державою 

охопити більшу кількість населення, яка потребує сторонньої допомоги, а 

також дозволить значно скоротити витрати з державного бюджету на дану 

сферу. 

Зважаючи на ситуацію, яка утворилась на сьогоднішній день, через воєнні 

дії на сході України, важливе значення має робота, що стосується учасників 

АТО. Тобто, важливим завданням є стимулювання волонтерських дій, які 

забезпечують реалізацію програм соціальної реабілітації постраждалих під час 

антитерористичної операції. Саме дані організації проводять активну допомогу 

армії, тому дуже важливо є їх подальше збереження та підтримання їх активної 

роботи. 

Важливе місце займає створення та розвиток благодійних фондів на 

місцях, оскільки в суспільстві існує велика кількість осіб, яким необхідна 

допомога, щодо відстоювання своїх інтересів. Тому необхідно створити 

систему державної допомоги та підтримки, відносно благодійних організацій. 

Необхідно дану систему розвинути, щодо їх розповсюдження, оскільки 

здебільшого дані організації групуються в одному місці, тобто у великих 

містах, при цьому вони не беруть до уваги невеликі населені пункти, в яких 

зазвичай проживає більший % населення, яке потребує будь-якої сторонньої 

допомоги. 
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Політологічний аналіз соціальної політики країн ЄС та України 
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Сутність та складові соціальної політики 

Соціальна політика невід’ємна складова діяльності держави, 

відповідальної за добробут, розвиток і безпеку своїх громадян.  

Термін «соціальний» в перекладі з латині означає спільний, громадський, 

тобто це назва всього міжлюдського, усього того, що пов’язано із спільним 

життям людей, з різними формами їх спілкування, взаємними обов’язками. 

Політика – це особлива сфера суспільства, в межах якої здійснюється 

діяльність, спрямована переважно на досягнення, утримання і реалізацію влади 

індивідами й соціальними групами з метою задоволення власних запитів і 

потреб. 

Поняття «соціальна політика» було введене в науковий обіг Ш.Фур’є. 

Соціальна політика розглядається як чинник управління соціальними 

процесами. У вузькому розумінні соціальна політика – це цілеспрямована 

діяльність, що має за мету здійснення соціального захисту, створення умов для 

формування безпечного соціального середовища людини, забезпечення 

соціальної безпеки. У широкому розумінні соціальна політика – це система 

цілеспрямованої діяльності суб’єкта, що сформувалася в суспільстві на певному 

етапі його розвитку, здійснюється на основі певних принципів і засад, 

спрямована на соціальний розвиток, забезпечення оптимального 

функціонування і розвитку соціальних відносин. 

Метою соціальної політики є створення умов для формування, розвитку 

та оптимального функціонування соціальних відносин. Головним завданням 

соціальної політики є досягнення відповідності, адекватності цілеспрямованої 

діяльності її суб’єктів з освоєння і творення соціального буття, розвитку 



 58 

соціальної сфери вимогам об’єктивних закономірностей суспільного прогресу, 

сучасній логіці розвитку цивілізації. 

Об’єктом соціальної політики є соціальна сфера життєдіяльності соціуму, 

насамперед суспільні, зокрема соціальні відносини, процеси життєдіяльності 

соціуму що безпосередньо чи опосередковано впливають на забезпечення 

соціальної безпеки людини, задоволення нею своїх соціальних потреб та 

інтересів, освоєння і творення соціальних цінностей. 

До суб’єктів соціальної політики належать: людина, держава, суспільство, 

соціальні спільності та інститути, політичні партії, колективи тощо. 

Основними принципами соціальної політики є: 

1) принцип пріоритету соціальних інтересів людини. Він передбачає 

підпорядкування всієї різноманітності цілеспрямованої діяльності щодо 

соціального розвитку, освоєння соціального простору, здійснення соціальних 

програм, забезпечення соціальної безпеки тощо; 

2) принцип соціальної справедливості. Вона є однією з головних умов 

соціального прогресу, реалізація якої супроводжується утвердженням рівності 

соціальних прав кожної особистості, скасування необґрунтованих привілеїв, 

соціальним захистом непрацездатних тощо; 

3) принцип соціальної відповідальності. Це міра відповідальності дій 

соціальних суб’єктів (держави, соціальних груп, особистостей) взаємним 

вимогам, чинним правовим та іншим суспільним вимогам, загальним інтересам; 

4) принцип єдності об’єктивного і суб’єктивного в реалізації соціальної 

політики. Даний принцип передбачає врахування в соціальній політиці всієї 

різноманітності об’єктивних і суб’єктивних чинників, які зумовлюють 

соціальний розвиток соціальної сфери життя суспільства; 

5) принцип комплексності соціальної політики. Він полягає у 

взаємопов’язаності різноспрямованої, багатогранної діяльності всіх її суб’єктів, 

структур та рівнів, спрямованої на соціальний розвиток, збагачення суспільного 

буття, його відтворення; 

6) принцип активного характеру соціальної політики. Активний характер 

у здійсненні соціальної політики передбачає цілеспрямовану діяльність її 



 59 

суб’єктів, насамперед держави стосовно створення умов для ефективного 

соціального розвитку; 

7) принцип єдності цілеспрямованих та децентралізованих засад у 

реалізації соціальної політики. Зазначений принцип означає децентралізацію та 

«роздержавлення» соціальної політики, перерозподіл повноважень у її 

здійсненні між центром та регіонами на користь останніх. 

Основними моделями соціальної політики є:  

Ліберальна модель. У сучасному розумінні вона передбачає високий 

рівень економічної свободи, практично не необхідністю соціального захисту 

населення, характеризується соціальним захистом залишкового типу, 

протиставляє утримувачів соціальної допомоги та інших громадян а також 

частину своїх функцій делегує громадянському суспільству як суб’єктові 

соціальної допомоги. Ліберальна модель передбачає державні обов’язки щодо 

соціального захисту для найбільш уразливих верств населення, решта громадян 

повинна забезпечувати себе самостійно. Центральне місце відводиться адресній 

соціальній допомозі, тоді як обов’язковому соціальному страхуванню – 

другорядне. 

Основна роль держави полягає в охороні прав людини, тоді як охорона 

соціальних прав значною мірою перекладається на громадські організації і на 

саму особу. Класичними країнами ліберальної моделі соціальної політики 

вважаються США, Велика Британія, Канада, Японія, Австралія. 

Консервативна модель. В її основу покладена «модель Бісмарка», а саме 

створення рівних умов кожному члену суспільства з метою заробляння коштів, 

необхідних для забезпечення гідного життя й соціального захисту. 

Консервативна модель соціальної політики віддає перевагу соціальному 

страхуванню перед адресною соціальною допомогою, що зумовлює 

відтворення населення за соціальним статусом і рівнем доходу. Класичним 

прикладом реалізації консервативної моделі соціальної політики є Німеччина, 

Франція, Австрія. 

Соціал-демократична модель. Згідно з нею в суспільстві немає причин, 

що відмінність у здатності створювати дохід у здоров’ї, розумовому розвитку 
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чи працездатності зумовили значну відмінність у життєвому рівні та успіху. 

Модель передбачає активну роль держави на ринку праці та зайнятості 

населення, соціальному забезпеченні, наданні соціальних послуг. Засадничим 

принципом цієї моделі соціальної політики, поширеної в скандинавських 

країнах є «універсум», що передбачає право всіх громадян на соціальний 

захист, який забезпечується переважно державним бюджетом. Вважається, що 

соціал-демократична модель соціальної політики є найбільш соціалізованою. 

Вона полягає в акумулюванні державою значних фінансових ресурсів, 

домінуванні ідеї рівності та солідарності в здійсненні соціальної політики, 

активній упереджувальній політиці, профілактичних заходах у сфері зайнятості, 

жорсткій політиці доходів. 

Найбільш типовою в межах соціал-демократичної моделі державної 

соціальної політики є шведська доктрина, яку називають егалітарною, що 

зводить турботу держави про своїх громадян у ранг соціального культу. 

При формуванні та реалізації соціальної політики найбільш важливими 

детермінантами виступають економічні, політичні та духовні.  

Потужний вплив економічних відносин на соціальний розвиток 

пов’язаний з відносинами власності. Саме економіка, економічні відносини 

будь-якого суспільства безпосередньо впливають на процеси суспільного 

розвитку, його соціальну сферу. 

Важливу роль відіграють політичні детермінанти. Важливою політичною 

умовою стабільного соціального розвитку є система владних відносин. 

Чільне місце займають духовні детермінанти соціального розвитку та 

соціальної політики. Духовне життя, духовні відносини суспільства 

характеризують здатність людини до освоєння духовних, передусім соціальних 

цінностей у процесі соціальної діяльності. 

Отже, державну соціальну політику слід розглядати як багаторівневу і 

багатофункціональну систему, яка зможе забезпечити соціальний та 

економічний розвиток країни внаслідок активізації людського капіталу та 

максимальної реалізації його інноваційного потенціалу. Під нею розуміємо 

діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
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політичних партій і громадських об’єднань, державних установ і організацій, 

діяльність яких направлена на забезпечення достойного рівня життя населення. 

Головним завданням соціальної політки визначено забезпечення чіткого 

функціонування всієї системи соціально-політичних інститутів, які є 

суб’єктами такої політики, здійснення координації, узгоджувальної діяльності 

різних елементів системи. 
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Ключові проблеми та цінності соціальної політики країн ЄС 

 Країни Європейського Союзу розробили структурований підхід до 

процесу формування системи соціальних гарантій шляхом громадських 

консультацій. Соціальні плани уряду у деяких країнах ЄС окреслюються у так 

званій «Зеленій книзі» та обговорюються як у самому уряді, так і поза ним. 

Пропозиції та зауваження з боку суспільства консолідуються в «Білій книзі», 

яка також широко публічно обговорюється, і лише після цього включається 

законодавчий механізм. 

Сучасні компоненти соціальної ринкової економіки в ЄС виходять з того, 

що: 

- соціальні інтереси визначають стратегію економічної політики, 

загальна мета якої полягає в розвитку потенціалу усіх людей; 
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- ефективна соціальна політика можлива лише за умови 

макроекономічної стабілізації, яка забезпечує свободу вибору правильного 

рівня, профілю податків та прозорого механізму їх збирання; 

- ефективна ринкова економіка вимагає відповідного інституціонального 

розвитку, в якому установи та державні органи функціонують гнучко і 

скоординовано; 

- система соціального забезпечення гарантує надання широких послуг, а 

не створення системи забезпечення лише мінімального рівня для найбідніших 

верств населення; 

- охорона навколишнього середовища, охорона здоров’я, освіта, 

виховання дітей – найважливіші компоненти інвестування в майбутнє; 

- економічна політика, що підтримує повну зайнятість робочої сили, є 

найкращою соціальною політикою. 

Низка західноєвропейських країн офіційно дотримуються концепції 

держави загального добробуту (або держави загального благоденства), за якої 

роль держави полягає насамперед у створенні якомога більшого добробуту для 

можливо більшої кількості громадян, забезпечення гарантій соціального 

захисту і соціальної справедливості шляхом коригування розподілу доходів і 

майна. 

Досягнення європейських стандартів в соціальній сфері – рівня доходу, 

структури споживання, добробуту, зайнятості, фінансування соціальних 

програм, що забезпечують розвиток людських ресурсів, має пріоритетне 

економічне значення, оскільки від цього залежить можливість включення в 

європейський ринок праці, доступ до ринку товарів і послуг, розвиток 

гуманітарного капіталу, формування середнього класу. 

Успіхи в реалізації національних програм соціальної політики, потреби, 

проблеми та перспективи подальшого інтеграційного розвитку європейських 

країн викликали в кінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. до життя нову 

стратегічну мету – створення єдиного соціального простору, єдиних принципів 

соціальної політики для об’єднаної Європи. Для реалізації цих завдань уряди 

країн-членів ЄС забезпечили формування та впровадження цілої серії 
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загальноєвропейських програм у сфері освіти й професійної підготовки, захисту 

людей похилого віку та бідних, екологічного спрямування, таких як: «Кометт», 

«Еразмус», «Пейс», «Сайенс», «Делта», «Ірис», «Єврожитло» тощо. 

У 1988-1989 рр. під тиском профспілок – членів Європейської 

конфедерації профспілок – урядами країн ЄС прийнята Європейська хартія про 

фундаментальні соціальні права трудящих. Вона являє собою ключовий 

елемент «людського виміру» Співтовариства, його основоположну соціальну 

модель, що визначає місце трудящих у соціальній структурі Європи, той 

соціальний стандарт, який гарантується як на національному рівні держав-

членів, так і на рівні Європейського Союзу в межах його компетенції. 

Однією з головних характеристик сучасних європейських суспільств є 

розвиток різноманітних форм соціальної демократії (тобто демократії в 

основних сферах соціального та економічного життя), яка з процедурної точки 

зору є демократією участі, (participation democracy), а з точки зору цінності і 

результату демократичного процесу – є консенсусною демократією 

(consensual democracy). 

Сутністю демократії участі є власне систематична участь громадян у 

розробці певних рішень, або контроль за їх реалізацією у важливих, з точки 

зору інтересів громадян, напрямках діяльності. Подібна тенденція є виразом 

критичного погляду на функціонування парламентарної демократії та її 

обмежені можливості у сфері ефективного регулювання багатьох важливих 

справ різних соціальних груп. сфері соціально-трудових відносин такою 

формою демократичного регулювання є соціальний діалог. Його сутністю є 

ведення переговорів між роботодавцями і найманими працівниками або між 

роботодавцями, найманими працівниками і державою [1, с. 35].  

Соціальний діалог засновується на взаємній комунікації між партнерами, 

передбачає обмін інформацією та представлення їх позицій та інтересів для 

досягнення прийнятного компромісу у вирішенні питань оплати праці, 

зайнятості, охорони праці тощо. Соціальний компроміс, який став постійним 

елементом європейських економічних систем, приніс обом сторонам значну 

користь. 
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Підходи до оптимізації публічного управління соціальною сферою 

Конституцією Україна визнається демократичною, соціальною, правовою 

державою [1]. Як соціальна держава Україна визнає людину найвищою 

соціальною цінністю, розподіляє суспільне багатство згідно з принципом 

соціальної справедливості та піклується про зміцнення громадянської злагоди у 

суспільстві. Основними завданнями соціальної держави є створення умов для 

реалізації соціальних, культурних та економічних прав людини, сприяння 

самостійності і відповідальності кожної особи за свої дії, надання соціальної 

допомоги тим громадянам, які з незалежних від них обставин не можуть 

забезпечити достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї. 

Згідно з Конституцією України держава забезпечує соціальну 

спрямованість економіки (ст. 13), що є основою для реалізації соціальних прав 

громадян, зокрема на соціальний захист та достатній життєвий рівень. 

Відповідно до Основного Закону України «кожен має право на достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, 

житло» (ст. 48), «пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є 

основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий 

від прожиткового мінімуму, встановленого законом» (ст. 46). Положення цих 

статей Основного Закону України конкретизують конституційне визначення 

України як соціальної держави, що передбачає участь суспільства в утриманні 

тих осіб, які через непрацездатність або з інших незалежних від них причин не 

мають достатніх засобів для існування [2]. 
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Практичним втіленням феномена «соціальна держава» є формування 

справедливої соціальної політики, котра має виходити з нової парадигми 

соціальних цінностей, та її ефективна реалізація. При цьому важливо 

збалансувати свободи ринкової економіки із забезпеченням соціальної 

захищеності людини, захистом і гарантуванням її соціально-економічних прав. 

У сфері соціального захисту населення актуальним завданням є забезпечення 

децентралізації повноважень органів соціального захисту населення і 

запровадження адресного підходу надання комплексної соціальної підтримки 

населенню та створення дієвої системи здійснення верифікації та моніторингу 

пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат [3]. Однак 

оптимальному виконанню зазначеного завдання заважає низка проблемних 

питань, що існують у системі державного управління. Зокрема, за результатами 

оцінки стану справ, проведеної за участю Програми підтримки вдосконалення 

врядування та менеджменту (SIGMA), визначено такі: 

– відсутність ефективного та орієнтованого на результат механізму 

спрямування і координації членами Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) 

діяльності центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) (надмірне 

втручання в оперативну діяльність замість стратегічного управління та 

політичного нагляду за результатами діяльності ЦОВВ); 

– незавершеність процесу реформування міністерств, відсутність 

організаційного розділення функцій з формування та реалізації державної 

політики; 

– відсутність методологічних підходів до проведення реформування 

ЦОВВ, зокрема щодо перегляду функцій та повноважень таких органів, їх 

передачі від міністерств до інших ЦОВВ, місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування в рамках децентралізації повноважень або 

суб’єктів, не наділених владними повноваженнями; 

– надмірна централізація управлінських функцій в міністерствах, що 

призводить, зокрема, до переобтяження державних секретарів міністерств 

питаннями організаційного характеру [4]. 

Згідно Концепції оптимізації системи ЦОВВ метою реформування 
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міністерств є посилення їхньої інституційної спроможності щодо формування 

державної політики у визначених КМУ сферах, реалізацію якої покладено на 

КМУ Конституцією та законами України, а також за потреби розмежування 

функцій з формування та реалізації державної політики [4]. Робота міністерств 

має зосереджуватися на стратегічному плануванні, забезпеченні формування 

державної політики, здійсненні моніторингу та оцінюванню результатів її 

реалізації. Зокрема у Програмі діяльності КМУ Міністерству соціальної 

політики визначені такі чотири цілі з конкретними показниками ефективності: 

Ціль 1. Людина з інвалідністю, яка може та хоче працювати, має для 

цього всі можливості, а людина, яка не може працювати за станом здоров’я, 

отримує гідний рівень утримання та догляду. Наявність інвалідності не повинна 

бути причиною бідності та ізоляції від суспільства. 

Ціль 2. Кожна дитина зростає та виховується в родинах або в умовах, 

максимально наближених до сімейних, у благополучному, доброзичливому та 

безпечному середовищі, де дбають про потреби та інтереси дітей. 

Ціль 3. Сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема 

через низькі доходи, отримують своєчасну та професійну допомогу, включаючи 

фінансову, яка спрямована на швидкий вихід із кризи та подолання складних 

життєвих обставин. 

Ціль 4. Для людей похилого віку створені умови для активного життя, 

вони мають кваліфікований та сучасний догляд і гідне матеріальне 

забезпечення. Створені умови для безпечного добровільного пенсійного 

накопичення [5]. 

Функції з реалізації державної політики повинні бути зосереджені не в 

міністерствах, а в інших ЦОВВ. Кожен ЦОВВ повинен виконувати функції, які 

відповідають його виду (служба, інспекція, агентство) [4]. З метою 

організаційного розділення функцій з формування та реалізації державної 

політики у сфері соціального забезпечення у грудні 2018 р. була утворена 

Державна соціальна служба України [6] – ЦОВВ, діяльність якого 

спрямовується і координується КМУ через Міністра соціальної політики, який 

реалізує державну політику з питань державного контролю за додержанням 
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вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та з питань захисту 

прав дітей [7].  

Основними завданнями Державної соціальної служби України є 

здійснення державного контролю за: 

– додержанням вимог законодавства під час надання соціальної 

підтримки (державні допомоги, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що 

здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, соціальні послуги) та з 

питань захисту прав дітей; 

– використанням коштів державного бюджету, спрямованих на надання 

соціальної підтримки, зокрема під час проведення перерахунків розміру 

виплаченої або наданої з порушенням законодавства соціальної підтримки; 

– діяльністю служб у справах дітей [7]. 

На Міністерство соціальної політики України – ЦОВВ, діяльність якого 

спрямовується і координується КМУ, покладено забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері соціальної політики, 

загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, 

соціального захисту, волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, 

оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, 

запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, відновлення прав 

осіб, депортованих за національною ознакою, а також забезпечення 

формування та реалізації державної політики щодо пенсійного забезпечення та 

ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванню, соціального захисту ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» в частині організації виплати їм разової грошової 

допомоги, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які 

звільняються, осіб, звільнених з військової служби, у сфері здійснення 

державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, 

нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та 

інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій 
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застрахованих осіб, у сфері здійснення державного контролю за додержанням 

вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та з питань захисту 

прав дітей [8]. 

Зважаючи на сказане вище, можна констатувати, що на рівні ЦОВВ вже 

зроблені суттєві кроки щодо оптимізації публічного управління соціальною 

сферою. Натомість, на місцевому рівні, на якому безпосередньо надається 

соціальна допомога, оптимальна модель реалізації соціальної політики лише 

формується. Такий стан можна пояснити незавершеністю процесу 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, 

що передбачає децентралізацію повноважень і функцій органів соціального 

захисту населення. Метою зазначеного реформування є максимальне 

наближення надання соціальних послуг до їх отримувачів на основі принципу 

субсидіарності. З цією метою основні соціальні послуги передаються з 

районного рівня на місцевий, на якому має вирішуватися більшість соціальних 

проблем людини. КМУ доручено опрацювати питання щодо запровадження 

нових підходів до утворення та діяльності центрів надання адміністративних 

послуг, зокрема шляхом переходу до надання адміністративних послуг 

обласних та районних державних адміністрацій центрами надання 

адміністративних послуг органів місцевого самоврядування [9]. 

Указом Президента України КМУ поставлене завдання забезпечити 

децентралізацію повноважень органів соціального захисту населення до 31 

грудня 2020 року [3]. Важливим кроком у цьому процесі стало набрання з 1 

січня 2020 р. чинності Закону України «Про соціальні послуги», котрий 

кардинально змінив розподіл повноважень центральних та місцевих органів 

публічної влади, а також встановив систему соціальних послуг та її учасників, 

етапи визначення потреб, планування, організації та фінансування соціальних 

послуг [10]. Цим Законом повноваження у соціальній сфері визначені як власні 

повноваження територіальних громад, що зобов’язані надавати базові соціальні 

послуги. При цьому, кожна соціальна послуга повинна надаватися за 

відповідним соціальним стандартом, затвердженим Міністерством соціальної 

політики. Для їх реалізації в структурі виконавчих органів ОТГ створюється 
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Центр надання соціальних послуг – комплексний заклад соціального захисту 

населення, структурні або відокремлені (територіальні) підрозділи якого 

провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які 

належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 

життєвих обставинах. Центр утворюється органом місцевого самоврядування з 

урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці або 

територіальної громади у разі відсутності центру соціальних служб та 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) для виконання їх завдань і функцій [11].  

Таким чином, процес децентралізації сфери соціального забезпечення 

перебуває в активній стадії і проходить в контексті реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади. Його успішне завершення 

дасть можливість більш ефективно здійснювати соціальну функцію публічного 

управління та надавати якісні і своєчасні соціальні послуги населенню. 
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Історичний досвід соціальної роботи органів територіального 

самоврядування на Волині у міжвоєнний період 

Слід відмітити, що з початку створення у Волинському воєводстві 

органів територіального самоврядування доброчинна діяльність не належала до 

їх обов’язків, закріплених за ними законодавчо. Однак на Волині справа 

соціальної опіки самоуправ над «хворими та бідними» була традиційно 

розвинутою ще з часів входження краю до складу Російської імперії. Згідно із 

законодавством останньої, гміни були зобов’язані оплачувати лікування своїх 

незаможних членів, котрі не мали змоги здійснювати це самостійно [1, c.32]. 

Однак ця справа була тісно пов’язана із ретельним веденням статистики 

населення кожної окремої гміни воєводства. В багатьох із гмін дані так званих 

«книг постійного населення» не мали нічого спільного із фактичним станом 

речей. Більшою мірою це стосувалось гмін, де місцеві умови життя та праці не 

могли задовольнити зростаючих потреб населення, котре в пошуках заробітку 

переїжджало з місця на місце, переважно до міст. Одночасно гмінні самоуправи 

змушені були оплачувати лікування тих своїх членів, що нерідко протягом 

декількох років перебували за її межами. З іншого боку, практика стягнення 

коштів для лікування незаможних членів гмін, опираючись на записи у книгах, 

негативно відбивалась на фінансовому становищі лікарень: витрачені суми 

повертались їм із значним запізненням. 

Становище дещо змінилось із введенням в дію 22 березня 1924 р. закону 

«Про соціальну опіку» [2, с.145]. Новий законодавчий акт закріпив деякі зміни 

у цій галузі діяльності самоврядування та створював для неї правові підстави. З 

його прийняттям соціальна опіка ставала обов’язковою ділянкою праці органів 

самоврядування. Одночасно вона набувала значно більшого обсягу: робота 

самоуправ у цій галузі не обмежувалась лише оплатою лікування незаможних 

членів гмін, але й «включала в себе забезпечення за рахунок громадських 
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коштів необхідних життєвих потреб тих осіб, котрі не могли здійснити цього 

власними силами» [2, с.146]. Це передбачало всі типи опіки над дітьми, 

каліками, вбогими, бездомними та непрацездатними, а також охорону 

материнства, піклування про злочинців, котрі відбули покарання, турботу про 

осіб, потерпілих під час війни, запобігання жебрацтву і бродяжництву, 

боротьбу з алкоголізмом і т.п. 

Закон від 22 березня 1924 р., детально окреслюючи умови гмінного 

членства, проголошував: а) тимчасову допомогу громадянам повинна надавати 

та гміна, на території котрої перебувала потребуюча допомоги особа; б) 

тривалу опіку гміна зобов’язана була надавати тим громадянам, котрі мешкали 

у її межах принаймні один рік, в іншому випадку кошти опіки, витрачені 

гміною, на території якої тимчасово проживала потребуюча допомоги особа, 

повертались гміні державою [2, с.147]. 

У випадку невиконання повітовими союзами самоврядування 

вищеперелічених обов’язків, передбачених законодавством, міністр праці та 

соціальної опіки мав право примусово утримати відповідні суми з бюджетів 

союзів. Стосувалось це однаково всіх форм та видів здійснення самоуправами 

соціальної опіки. 

З метою ефективнішого виконання такого роду обов’язків гміни за 

згодою повітового сеймику могли об’єднуватись у спеціальні союзи. Подібне 

об’єднання зусиль повітів та виділених з повітів міст вимагало дозволу воєводи. 

Окрім того, створення таких союзів потребувало затвердження міністра праці 

та соціальної опіки в узгодженні з міністром внутрішніх справ Речіпосполитої. 

На підставі ухвали сейму об’єднання інституцій самоврядування у союзи 

соціальної опіки могло здійснюватись навіть примусово. 

Отже, згідно із законодавством, виконання функцій соціальної опіки, 

включаючи необхідні при цьому витрати, покладалось, за невеликим винятком, 

на повітові союзи самоврядування. Саме їх обов’язком була організація та 

утримання спеціальних закладів, а також фінансова допомога тим гмінам, котрі 

через відсутність коштів не могли нести пов’язаних з доброчинною діяльністю 

необхідних витрат. Наприклад, у 1927-1928 рр. на соціальну опіку повітовими 
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союзами самоврядування Волинського воєводства було витрачено близько 

півтора мільйони злотих, зокрема: виконавчим відділом Дубнівського 

повітового сеймику 99680 злотих, Горохівського – 1999 злотих, 

Костопільського – 7403 злотих, Ковельського – 267985 злотих, Кременецького 

– 267985 злотих, Любомльського – 12764 злотих, Луцького – 79347 злотих, 

Рівненського 77597 злотих, Володимирського – 29986 злотих, Здолбунівського 

– 59098 злотих. Магістрати виділених з повіту міст Луцька, Рівного та Ковеля 

за цей же період часу на доброчинну діяльність витратили відповідно 78846, 

168238 і 143893 злотих, що в середньому становило 12% їх бюджетів [3, с.15]. 

У тому випадку, коли утримання закладів та установ перевищувало 

фінансові можливості навіть повітових союзів самоврядування, це 

здійснювалось державою. Так, у 1928-1929 бюджетному році Здолбунівський 

повітовий сеймик передбачав виділити на соціальну опіку 92200 злотих. Однак 

у змозі був асигнувати не більше 60000 злотих, з огляду на що повітовий союз 

самоврядування зменшив розмір фінансування сирітського притулку в місті 

Острозі, виділивши кошти лише на харчування та навчання дітей і відклавши 

необхідний ремонт приміщення притулку й придбання для його вихованців 

білизни та одягу на майбутнє. Саме тому 15 лютого 1928 р. виконавчий відділ 

сеймику звернувся з проханням до воєводського управління про фінансову 

допомогу в утриманні острозького притулку [4, с.58]. У жовтні цього ж року 

виконавчий відділ Любомльського повітового сеймику зміг виділити на 

утримання єдиного в повіті закладу соціальної опіки – школи для сиріт та 

напівсиріт лише 100 злотих щомісячно. Враховуючи це, а також необхідність 

будівництва нового приміщення для школи, сеймик Любомльського повіту 

також змушений був звернутись з проханням про допомогу [4, с.23]. 

Виконуючи завдання в галузі соціальної опіки, самоуправи досить часто 

стикались не лише із фінансовими труднощами. У квітні 1928 р. Ковельський 

повітовий сеймик через непридатність приміщення ліквідував сирітський 

притулок у Ковелі, в якому перебувало 30 дітей. Виникла необхідність 

розміщення його вихованців в інших шести закладах, котрі утримувались 

повітовим союзом самоврядування. Але проблема полягала в тому, що вони 
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були переповненими: там перебувало 50 дітей репатріантів і 60 сиріт з інших 

повітів, де не було притулків [4, с.18]. Так, згідно із повідомленнями повітового 

сеймику в ковельському спортивному таборі для дітей-сиріт замість 

передбачених штатом 25 перебувало 32 вихованці. Переповненими були 

повітові школа та літній табір для дівчаток у Мацейові. Одночасно на 

утриманні Ковельського повітового союзу самоврядування перебували й 

спеціалізовані заклади соціальної опіки для хворих туберкульозом дітей – 

санаторії в селах Брюховичі та Адамівка, в яких на лікуванні перебувало 60 

хлопчиків та дівчаток, а також маневицький туберкульозний санаторій, де 

лікувалось 30 хворих сиріт. Усього у закладах соціальної опіки Ковельського 

повітового сеймику перебувало 223 вихованці із них: 50 утримувались за 

державний кошт, 62 – іншими повітовими союзами самоврядування, а 111 – 

саме Ковельським повітовим сеймиком [4, с.16]. 

В умовах економічної кризи особливо актуальною була допомога 

безробітним, в інших випадках – потерпілим від пожеж та стихійних лих. Так, у 

1928 р. з метою підтримки працівників цукроварні в Житині Рівненського 

повіту, котрі втратили роботу, повітовим союзом було виділено 1,802 тис. 

злотих [5, с.1]. У 1930 р. магістрат міста Костополя організував комітет 

допомоги потерпілим від пожежі 1 серпня 1929 р., який при сприянні старости 

зібрав 4 тис. злотих, завдяки чому «найбідніші погорільці мали можливість 

приступити до відбудови своїх помешкань» і вже до 31 березня 1930 р. було 

завершено будівництво 6 цегляних та 5 дерев’яних будинків [6, с.10]. 

Найбільш розповсюдженими були випадки, коли доброчинна діяльність, 

здійснювана органами самоврядування, охоплювала окремі сім’ї незаможних 

членів гмін, які потребували невідкладної реальної допомоги з боку самоуправ. 

Це було досить поширеним явищем, прикладом чого може слугувати звіт 

виконавчого відділу Любомльського повітового сеймику, який, виконуючи 

розпорядження воєводського уряду, 4 листопада 1927 р. ухвалив надавати 

протягом 1928-1929 рр. постійну фінансову допомогу мешканцю села Згорани 

Лукашу Шелешцюку. Матеріальне становище його сім’ї було встановлено 

Згоранською гмінною управою і зафіксовано протоколом від 10 жовтня 1927 р.: 
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«Лукаш Шелешцюк має три десятини землі, будинок, 2 корови, 1 коня і 1 

свиню. Родина складається з дружини Анісії, дочок Марії і Теодори, сина 

Василя та сестри Ганни, непрацездатної каліки. Шелешцюк сам каліка без 

правої ноги» [4, с.40]. Враховуючи каліцтво двох членів сім’ї, їх 

непрацездатність та пов’язане з цим важке матеріальне становище, гмінна 

управа прийняла рішення про надання допомоги цим мешканцям. 

Наведені вище приклади можуть слугувати доказом того, що доброчинна 

діяльність самоуправління набувала найрізноманітніших форм та проявів. 

Соціальною опікою самоврядні структури охоплювали як окремих мешканців 

воєводства, так і цілі соціальні групи (безробітних, ветеранів війни, інвалідів, 

дітей-сиріт і т.п.). 

Загалом, характеризуючи форми й методи, здобутки й прорахунки 

діяльності інституту місцевого самоврядування на Волині у міжвоєнний період, 

в першу чергу слід відзначити, що головним його завданням було забезпечення 

потреб населення й піднесення його загального життєвого рівня. Там, де 

держава була не в змозі ефективно вирішувати найгостріші проблеми 

соціально-економічного й суспільно-політичного розвитку краю, 

самоуправління успішно здійснювало свої адміністративні, координуючі та 

регулюючі функції, охоплюючи майже всі сторони життя регіону. 

При цьому підкреслимо, що результати праці самоуправ є тим більш 

вражаючими, якщо враховувати постійні спроби уряду законодавчо всіляко 

обмежити їх незалежність, у тому числі й фінансову, а також посилити 

контроль за будь-якими напрямами і проявами їх діяльності. 
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Тактильна карта як спосіб забезпечення доступності 

об’єктів історико-культурної спадщини для людей з вадами зору 

(на прикладі Луцька)  

Головною складовою соціальної взаємодії та інтеграції осіб з 

інвалідністю у суспільстві є інклюзія – процес збільшення ступеня участі всіх 

громадян в соціумі, у тому числі людей з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення (люди похилого віку, вагітні жінки, тощо). 

У Стратегії Ради Європи про права осіб з інвалідністю на 2017-2023 роки 

сформульовано загальну мету: досягнення рівності, гідності та рівних 

можливостей для осіб з інвалідністю, а також визначено п’ять основних завдань 

в усіх напрямках роботи: участь, співпраця та координація; універсальний 

дизайн і розумне пристосування; перспектива гендерної рівності; множинна 

дискримінація; освіта та навчання [1]. 

«Розумне пристосування» означає внесення необхідних та виправданих 

змін в оточення з метою забезпечення реалізації чи користування людьми з 

інвалідністю на рівні з іншими всіма правами людини. “Універсальний дизайн” 

означає дизайн предметів, оточення, програм, послуг, речей, створений для 

максимально можливого використання всіма людьми. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в усьому світі понад 

285 мільйонів людей страждає від порушень зору, з них 45 мільйонів незрячі. 
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Приблизно 90% людей, які страждають від порушень зору, мешкають в країнах 

що розвиваються. В Україні точної офіційної статистики щодо кількості людей 

з порушеннями зору немає, за неофіційними даними, – від 100 до 300 тисяч 

людей, з них понад 10 тисяч – діти. 

Саме тому в сучасному суспільстві надзвичано важливим є створення 

спеціалізованих тактильних карт для орієнтації на місцевості, адаптація 

інформаційних та навчальних стендів для людей з вадами зору. Тактильні 

елементи доступності допомагають у самостійній орієнтації людей з 

порушеннями зору на вулицях та всередині будівель. Вони поділяються на 

тактильні підлогові смуги та інформаційні покажчики (таблички або позначки) 

зі шрифтом Брайля. 

Перед науковою і освітньою спільнотою в сучасних умовах стоять нові 

виклики: реалізація своїх теоретичних досліджень у практичній площині, 

генерація нових ідей, підготовка і участь у грантових проєктах. І особливого 

значення набуває підготовка проектів соціальної дії, особливо в напрямку 

соціальної інклюзії та доступності людей з особливими потребами до об’єктів 

історико-культурної спадщини. 

Успішним прикладом впровадження таких підходів, а також командної 

роботи і використання міждисциплінарних зв’язків стала перемога канд. 

мистецтвознавства доцента Дмитра Араменка та к.іст.н., доцента Оксани Жук у 

конкурсі малих грантів, спрямованих на підтримку урбаністичних проектів. 

У 2016 році CANactions і Western NIS EnterpriseFund (США) вдруге 

провели в Україні конкурс малих грантів DreamActions (Активуй свою мрію) на 

кращий міський проект. Мета конкурсу – стимулювати ініціативних громадян 

до реалізації практичних міських проєктів у різних напрямках, зокрема – 

культурна спадщина, міська інфраструктура і т.д. 

З-поміж 514 поданих на конкурс проєктів було відібрано 10. Серед них –

проект Д. Араменка та О. Жук «Тактильна карта історичної частини Луцька для 

людей із вадами зору (сліпих та слабозорих)». 

Метою проєкту було розширення можливостей доступу людей із вадами 

зору (cліпих та слабозорих) до історико-культурних об’єктів міста, а також 
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отримання інформації з історії Старого Луцька. Завданням проєкту стало 

створення сприятливого середовища для життєдіяльності людей із вадами зору 

(cліпих та слабозорих) шляхом створення тактильної мапи історичної частини 

Луцька (Старого Луцька) та аудіосупроводу до неї, що дасть їм можливість 

дізнатись про історико-культурну спадщину міста.  

Результати реалізованого проєкту: розробка та виготовлення тактильної 

мапи історичної частини Луцька (Старого Луцька) а також аудіосупроводу 

(екскурсії) до неї. Виготовлена карта є зразком універсального дизайну, має дві 

частини: кольоровий шар – карта Старого міста з позначенням 14-ти найбільш 

важливих історико-культурних об’єктів, а також прозорий верхій шар з 

нанесенням усіх елементів карти рельєфно-крапковим шрифтом (або шрифтом 

Брайля). Саме це робить цю карту доступною для всіх, і зокрема – для 

маломобільних груп населення (МГН). Для людей з обмеженою руховою 

активністю та нечуючих – наявність кольорового шару та позначень, для 

слабозорих та незрячих – особливий (прозорий) верхній шар із спеціальними 

позначеннями шрифтом Брайля [2]. 

Карту виготовлено Студією тифлографіки «Тифлограф» у Польщі 

(м Познань). Варто наголосити, що на даний час технології виготовлення 

тактильних карт в Україні відсутні. До процесу тестування карти долучались 

учасники проекту «Braille studio«, який реалізується Волинським обласним 

осередком ВГО «Генерація успішної дії», а також доцент кафедри 

тифлопедагогіки факультету корекційної педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ганна 

Серпутько. 

Оскільки тактильна створювалась як екскурсійна, то до неї було 

сформовано та записано 40-хвилинну аудіоекскурсію (екскурсійний маршрут 

відповідно в порядку позначених на карті об’єктах). До зазначеного маршруту 

було включено такі об’єкти історико-культурної спадщини Старого Луцька: 

Луцький Верхній замок: В’їзна вежа, Владича вежа та Стирова вежа; Монастир 

бригіток; кафедральний костьол Святих апостолів Петра і Павла та єзуїтський 

колегіум; Вежа князів Чoрторийських; Монастир шариток; Будинок Косачів; 
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Монастир домініканів; Велика Синагога; Лютеранська кірха; будинок 

скульптора Микола Голованя; Покровська церква; Аптека-музей; 

Хрестовоздвиженська церква. 

 Кілька примірників карти разом із дисками з аудіозаписом-екскурсією 

було передано у Волинську обласну організацію Українського товариства 

сліпих, громадську організацію «Генерація успішної дії» та спеціалізовану 

школу-інтернат для дітей з вадами зору в с. Крупа Луцького району. Така ж 

стаціонарна тактильна карта історичної частини Луцька була встановлена у 

Луцькому замку на зручній висоті для ознайомлення як людьми в інвалідних 

візках, так і незрячими. 

Подібна тактильна карта стала першою на Волині (та другою в Україні), 

запропонованою для сліпих та слабозорих людей, а її практичне застосування 

дасть поштовх для створення подібних карт на інших соціально важливих 

об'єктах міста.  

Тактильна картографія набула активного розвитку у Польші, США, 

Бразилії та Росії. Однак навіть у світовій картографії не відображено 

картографічні методики створення карт для незрячих. Варто сказати, що в Росії 

виготовлений комплексний тактильний атлас Москви, розробляються та 

виготовляються тактильно-звукові 3-D карти та тактильні мнемосхеми 

(адаптовані звуковими сиганалми для людей, які не вміють користуватись 

шрифтом Брайля). 

Переваги тактильно-звукової 3D-карти: 

- широка аудиторія – можливість її використання різними 

категоріями маломобільних груп населеня; 

- універсальність – отримання інформації зоровим, голосовим і 

тактильним способами [3]. 

Отже, тактильні і тактильно-звукові 3D-карти – це прекрасна можливість 

вивчення географії та історії людьми с обмеженими можливостями – 

візочниками, людьми з порушеннями функцій зору та слуху. 
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Науковий керівник к. і. н., доц., завідувач кафедри 

соціального забезпечення та гуманітарних наук Жук О. М., 

Луцький національний технічний університет 

 

Cоціальний аудит міського простору 

Метою даної статті є виявлення проблем у сфері соціального аудиту та 

аудиту міського простору, інформування людей про необхідність 

пристосування міської інфраструктури до потреб людей з обмеженими 

можливостями та заклик населення до активної участі у громадському житті 

свого міста.  

 Постановка проблеми у загальному вигляді. З кожним роком наш світ 

усе більше змінюється. Сьогоднішнє суспільство уже зовсім не таке, яким було 

2-3 десятиліття тому. Техніка, медицина, наука: усе розвивається з 

неймовірною швидкістю, разом з ними розвиваються та змінюються люди. 

Проте, незважаючи на усі досягнення ХХI століття, у суспільстві залишається 

багато проблем, які потребують вирішення уже багато років. Однією з них 

сьогодні є доступність міського простору для людей з особливими потребами, 

рівність їх можливостей у сучасному середовищі. Рівень пристосованості 

міського простору України до потреб моломобільних груп населення досі 

залишається низьким. Так, сьогодні біля входу в більшість будівель 
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громадського призначення можна побачити пандуси,і на перший погляд може 

здатись що усе гаразд, але, на жаль, більша частина таких пандусів абсолютно 

не відповідають вимогам для людей у інвалідних візках, тому що виконані не 

якісно і часто розміщені так, що до них практично неможливо під’їхати.  

Але доступність об’єкту – це не лише пандус. Чи часто на вулицях свого 

міста ви бачите контрастні смуги на тротуарі, світлофори і громадський 

транспорт, оснащені звуковим сповіщенням, таблички зі шрифтом Брайля, 

першу та останню сходинку на вході в будівлю, виділену контрастним 

кольором чи тактильною плиткою? Ці всі умови є необхідними для 

комфортного життя людей з обмеженими можливостями, але їх дуже рідко 

можна побачити в містах України. Саме тому питання соціального аудиту та 

аудиту міського простору є надзвичайно важливими нині. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням ролі соціального аудиту, 

рівня доступності міського простору для мало мобільних груп населення в 

Україні та інших країнах займалися такі науковці як О.Воловик, Дж. Джекобс, 

А. Каптерев, Л. Мамфорд, Р. Мертон, В. Середа, Е. Сой, В. Тер-Акоп’ян, Г. 

Фесенко, Д. Фролов та інші. 

Виклад основного матеріалу. Соціальний аудит – це метод всебічної та 

об’єктивної оцінки стану соціальних відносин на різних рівнях 

(корпоративному, муніципальному, галузевому, регіональному, 

національному), що дає змогу виявляти потенційні загрози погіршення 

соціального клімату в суспільстві. Великого значення сьогодні набув аудит 

міського простору, основна мета якого-визначення рівня доступності і 

пристосованості міської інфраструктури до потреб маломобільних груп 

населення. До останніх відносяться не лише особи з інвалідністю. Вагітні жінки 

та діти до 7-ми років, люди похилого віку, люди з постійними або тимчасовими 

функціональними порушеннями, люди з нестандартними розмірами тіла: 

значно більшою або меншою за середню масою тіла, низького чи зависокого 

зросту – усі вони потребують певних умов.  

 У 1993 році Генеральна Асамблея ООН прийняла «Стандартні правила 

забезпечення рівних можливостей для інвалідів»”, які базуються на основних 



 84 

міжнародних правових актах і констатують необхідність реалізації заходів 

щодо забезпечення особам з інвалідністю рівних з іншими мешканцями 

можливостей, в тому числі й доступності до житла, будинків і споруд 

громадського обслуговування, місць роботи та відпочинку. Чинне 

законодавство України також відповідає положенням «Стандартних правил...» 

щодо маломобільних категорій населення (далі МКН) [1]. Закон України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» визначає основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні і гарантує їм рівні з усіма 

іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і 

соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають 

можливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи 

людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з 

індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами [2]. Кабінет 

Міністрів України затвердив чимало програм, спрямованих на покращення 

доступності міст для МКН, але постанови так і залишаються на папері а 

українські міста сповнені недоліками в їх дизайні. Непристосованість міст до 

потреб людей з обмеженими можливостями проявляється у величезній 

кількості очевидних для кожного з нас прикладів: відсутність або незначна 

кількість місць для паркування автомобілів інвалідів найближче до входу у 

будинок, вузькі двері,ліфти та коридори,відсутність голосового сповіщення 

зупинок у громадському транспорті, високі бордюри та пороги а про такі речі 

як тактильна плитка на зупинках та таблички зі шрифтом Брайля взагалі мало 

хто чув. Та це далеко не весь список речей, яких не вистачає українським 

містам, і вирішення даної проблеми вже давно стоїть під знаком питання. 

Для визначення основних принципів, яким повинне відповідати місто, 

щоб бути якомога більше пристосованим до потреб МКН, була розроблена 

концепція універсального дизайну. Універсальний дизайн – це стратегія, що 

передбачає проектування будь-якого середовища, виробів, комунікації, 

інформаційних технологій чи послуг таким чином, щоб ними могло 

користуватися якнайбільше коло людей, незалежно від їх фізичних чи 

розумових можливостей. Універсальний дизайн міста включає в себе сім 
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основних принципів, серед яких рівність та доступність використання, простота 

й інтуїтивність у використанні, малі фізичні зусилля, наявність необхідного 

розміру, місця, простору та інші. Місто, облаштоване за цими принципами, 

стало б комфортним та безпечним для людей з особливими потребами. 

Світова спільнота вже давно переймається питанням безпечності 

навколишнього середовища для кожної людини. З метою захистити планету, 

покінчити з бідністю, забезпечити мир та процвітання суспільства у вересні 

2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку було 

затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку (ЦСР). Україна, як і інші країни-члени 

ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. 

Кожну глобальну ціль було розглянуто з урахуванням специфіки національного 

розвитку і за результатами консультацій можна зробити висновок, що 

національні ЦСР слугуватимуть основою для інтеграції зусиль, спрямованих на 

забезпечення економічного зростання, соціальної справедливості та 

раціонального природокористування [3]. 

Питання рівності можливостей людей з особливими потребами не 

залишило байдужими українських активістів та простих людей. Сьогодні в 

Україні можна спостерігати чимало прикладів аудиту міського простору. 

Одним з них є проект «Тостер», в межах якого буде проводитись перевірка міст 

на їх пристосованість до потреб МКН та складатиметься рейтинг доступності 

міст України. Мета – мотивувати місцеву владу до якісних змін та показати 

реальну ситуацію в Україні. 

Багато міст самостійно проводять аналіз недоліків свого дизайну та 

розробляють стратегії їх вирішення. Серед них: програма «Київ без обмежень», 

що передбачає підвищення рівня доступності усіх видів інфраструктури для 

МКН; План розвитку Вінниці як компактного міста; Проект «Мапа 

доступності» м. Бердичів; Стратегія розвитку міста Хмельницького за 

концепцією інклюзивного розвитку соціальних послуг та один з найяскравіших 

прикладів – проект «Оцінка фізичної доступності у Дружківці», реалізація 

якого стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через 

Агентство США з міжнародного розвитку. Проведення аудиту фізичної 
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доступності у Дружківці – це не лише спроба оцінити доступність 

інфраструктури міста, а й перспектива запровадити принципи універсального 

дизайну [4].  

Висновок. Отже, соціальний аудит а особливо аудит міського простору 

мають велике значення для суспільства. Питання рівності можливості людей з 

обмеженими можливостями та особливими потребами мати безперешкодний 

доступ до усіх видів міської інфраструктури потребує детального аналізу та 

усунення виявлених недоліків. Кожен небайдужий громадянин може 

долучитися до аудиту міського простору та зробити своє місто комфортнішим і 

безпечнішим. 
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Питання забезпечення прав осіб з інвалідністю регламентовано як 

національним законодавством: Конституція України; Закон України від 
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21.03.1991 №875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні»; Закон України від 06.10.2005 №2961-IV «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні»; Закон України від 19.06.2003 №966-IV «Про соціальні 

послуги»; Закон України від 16.11.2000 №2109-III «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», так і 

міжнародним законодавством : Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, 

яка ратифікована Україною 16.12.2009 і набрала чинності для України 

06.03.2010; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

(1950), ратифікована Україною 17.07.1997 і набрала чинності для України 

11.09.1997; Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини. 

Відповідно до ст.3 Конституції України утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов'язком держави. 

Згідно з ст. 24 КУ громадяни мають рівні конституційні права і свободи та 

є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками (у тому числі, у зв’язку з інвалідністю). 

Визначення поняття «осіб з інвалідністю» містить ст.1 Конвенції та ст.2 

Закону України від 21.03.1991 № 875–ХІІ «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні». 

 Статтею 1 Закону України вказаного Закону передбачено, що особи з 

інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, 

політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України 

законами України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України. 

 Відповідно до ст.8 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» державне управління з питань забезпечення прав 

осіб з інвалідністю та їх соціальної захищеності здійснюється в межах 

повноважень центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування.  
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Статтею 10 цього Закону встановлено, що фінансове забезпечення заходів 

щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фонду 

соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, а також органами місцевого 

самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих 

категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Відповідно до ст. 19 Закону України „Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні, для підприємств, установ, організацій, в тому числі 

підприємств громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які 

використовують найману працю, з чисельністю працюючих 8 та більше осіб, 

встановлюється норматив робочих місць встановлюється в розмірі 4,0 % від 

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу на рік, а 

якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця.  

Ч.9 ст.19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» передбачено, що підприємства, установи, організації, у 

тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з 

інвалідністю, фізичні особи, в яких за основним місцем роботи працює 8 і 

більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального 

захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим 

відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» підприємства, установи, організації, 

у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з 

інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, де 

середньооблікова чисельність працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж 

установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку 

сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів 

адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі 

середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, 

організації, у тому числі на підприємстві, в організації громадських організацій 

осіб з інвалідністю, у фізичної особи, яка використовує найману працю, за 
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кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і 

не зайняте особою з інвалідністю. 

Для забезпечення реалізації Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», зокрема його статей 19 та 20 (про 

встановлення нормативу робочих місць та про використання коштів 

адміністративно-господарських санкцій, отриманих від роботодавців, які не 

виконали установлені нормативи), створено Фонд соціального захисту 

інвалідів, Положення про який затверджене наказом Міністерства соціальної 

політики № 129 від 14.04.2011 року №129, зі змінами і доповненнями, 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2017 р. за N 509/30377. 

Згідно із пунктом 12 цього Положення Фонд утворює, ліквідовує та 

реорганізовує територіальні відділення Фонду в межах граничної чисельності 

працівників Фонду і коштів, передбачених на утримання Фонду, за 

погодженням з Мінсоцполітики. 

На виконання вказаного пункту Положення Фондом соціального захисту 

інвалідів утворено територіальні відділення у кожній області.  

У Волинській області, зокрема, діє Волинське обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів, статус, функції та повноваження якого визначені 

у Положенні «Про Волинське обласне відділення Фонду соціального захисту 

інвалідів», яке затверджене наказом Директора Фонду соціального захисту 

інвалідів №55 від 18.09.2017 року та яке є його установчим документом. 

Основними завданнями відділення Фонду відповідно до Закону України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та 

Положення про Відділення, є фінансове забезпечення заходів соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні; забезпечення в межах повноважень 

реалізації заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, 

зокрема, створення робочих місць. 

До основних повноважень відділення Фонду законом та Положенням 

віднесено: реєстрацію та облік підприємств, установ, організацій, які 

використовують найману працю; організацію та прийом звітів про 

працевлаштування осіб з інвалідністю; збір та облік сум адміністративно-
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господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, які 

використовують найману працю, нормативу робочих місць для 

працевлаштування осіб з інвалідністю; сприяння створенню робочих місць для 

працевлаштування осіб інвалідністю; фінансування програм щодо соціальної, 

трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, забезпечення їх 

санаторно-курортним лікуванням; здійснення моніторингу забезпечення осіб з 

інвалідністю автомобілями, і т.д.  

Пріоритетними напрямками діяльності Фонду є реалізація в межах своїх 

повноважень заходів щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування 

інвалідів, а також виконання програм щодо соціального захисту інвалідів. 

У випадку невиконання встановленого нормативу робочих місць для 

працевлаштування осіб з інвалідністю, роботодавці сплачують щороку 

відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-

господарські санкції, які використовуються згідно зі ст. 20 ЗУ «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» на: фінансування цим Фондом 

заходів, які здійснюються центральними органами виконавчої влади та 

підпорядкованими їм установами, у тому числі спеціалізованими, і 

підприємствами, організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, 

щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням 

Національного комітету спорту інвалідів України) та професійної реабілітації 

осіб з інвалідністю; надання підприємствам, установам, організаціям, у тому 

числі підприємствам, організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю, 

фізичним особам, які використовують найману працю, цільової позики (на 

поворотній основі з терміном повернення до трьох років) на створення робочих 

місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, у межах коштів, 

передбачених на зазначені потреби у відповідному році; фінансування витрат 

на професійне навчання осіб з інвалідністю, у тому числі за направленням 

державної служби зайнятості, на професійне навчання осіб з інвалідністю із 

числа випускників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), 

загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх 

навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях підприємств, 
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організацій осіб з інвалідністю; надання фінансової допомоги на здійснення 

заходів соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням 

Національного комітету спорту інвалідів України) та професійної реабілітації 

осіб з інвалідністю (відновлення працездатності шляхом забезпечення особи з 

інвалідністю технічними реабілітаційними засобами, створення умов для 

заняття фізичною культурою і спортом, оплата навчання та перекваліфікації, 

створення на робочому місці особи з інвалідністю належних санітарно-

гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою 

реабілітації особи з інвалідністю, випуск для осіб з інвалідністю спеціальної 

літератури та аудіозаписів для їх професійної підготовки), працевлаштування 

осіб з інвалідністю шляхом створення робочих місць, у тому числі спеціальних 

робочих місць, а також надання фінансової допомоги на технічне оснащення 

діючих робочих місць для працевлаштування на них осіб з інвалідністю та на 

технічне переоснащення виробництва підприємств, організацій громадських 

організацій осіб з інвалідністю з метою створення додаткових робочих місць і 

працевлаштування на них осіб з інвалідністю. Фінансова допомога надається 

лише за наявності рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів 

війни;надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі 

підприємствам, організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю, 

фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій на створення 

спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, 

зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні або такі, що 

шукають роботу. Дотації надаються лише за наявності рішення центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального 

захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни;на функціонування всеукраїнських, 

державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації осіб з 

інвалідністю і державних центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

За рахунок коштів, одержаних за рахунок адміністративно-господарських 

санкцій, Волинським обласним відділенням Фонду соціального захисту 
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інвалідів використано 659 000 грн. для відшкодування витрат на професійне 

навчання студентів осіб з інвалідністю 2 735 000 грн. для фінансування 

громадських організацій осіб з інвалідністю, 367 000 грн. витрачено на 

інваспорт. 

Державний нагляд (контроль) за дотриманням роботодавцями 

законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів у частині 

реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, подання звітів про зайнятість 

та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, 

призначених для працевлаштування інвалідів, здійснює Державна служба 

України з питань праці. 

Реалізуючи свої повноваження, Фонд соціального захисту інвалідів 

співпрацює у цій сфері також із Державною службою зайнятості, Державною 

податковою службою України, Пенсійним Фондом України. 
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Інклюзивна освіта в Україні на сучасному етапі 

Розвиток сучасного суспільства України і процеси інтеграції в 

європейську спільноту гостро ставлять питання забезпечення соціального 

захисту громадян країни, і особливо тих, хто потребує його найбільше, зокрема, 

це діти з особливими освітніми потребами. Актуальність проблеми інклюзивної 

освіти пов’язана насамперед, з тим що чисельність дітей, які потребують 

корекційного навчання, неухильно зростає. На сьогодні дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в Україні понад 1 млн., що 

становить 12% від загальної чисельності дітей у країні. 95,0% дітей з 

інвалідністю навчаються в умовах спеціальних навчальних закладів, або не 
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отримують освіту взагалі. Тому пошук підходів до активізації розвитку 

інклюзивної освіти є важливим державним питанням. 

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи 

інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не 

різниться від якості освіти здорових людей. 

Зауважимо, що останнім часом поняття інтеграції замінюється терміном 

«інклюзія», який має дещо розширений контекст: інтеграція відображає спробу 

залучити учнів з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл, а інклюзія 

передбачає пристосування шкіл та їх загальної освітньої філософії та політики 

до потреб усіх учнів – як обдарованих дітей, так і тих, котрі мають особливі 

потреби. Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – особлива 

система навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент учнів та 

диференціює освітній процес, відповідаючи на потреби учнів усіх груп та 

категорій [1]. 

При визначенні сутності інклюзії, важливо звернути увагу на чотири 

елементи, які ілюструють її характерні особливості. 

Інклюзія – це процес. Вона повинна розглядатися як постійний 

нескінченний пошук якнайкращих способів реагування на людську 

різноманітність. Це – навчання тому, як жити, приймаючи всі відмінності, і 

вчитися виходячи з цього. Інклюзія пов’язана з визначенням і подоланням 

бар’єрів. Інклюзія – це присутність, участь і досягнення всіх учнів. Присутність 

в даному випадку означає те, «де діти навчаються і як часто вони відвідують 

школу»; під участю мається на увазі рівність в отриманні досвіду в стінах 

школи, а отже, кожен з учнів повинен приймати думки інших; і досягнення – це 

результат навчання за всією програмою, а зовсім не результати тестів або 

іспитів. 

Інклюзія акцентує увагу на тих групах учнів, які більше схильні до 

виключення або маргіналізації або незасвоєння знань. Це має на увазі 

відповідальність проведення моніторингу тих груп, які статистично 

знаходяться в зоні більшого ризику, а також при необхідності зробити кроки до 

забезпечення їх присутності, участі й досягнень в системі освіти [2]. 
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В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 

дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але 

створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами [3]. 

 В Україні інклюзивне навчання лише починає впроваджуватися: Закон 

про інклюзивну освіту був підписаний у липні 2017 року. Ним передбачено, що 

в інклюзивних класах може навчатися до 30 дітей, з яких троє – з особливими 

потребами, але їхня кількість може бути і меншою. На уроках таку дитину має 

обов’язково супроводжувати асистент, який допомагає їй опановувати шкільні 

предмети, підтримує на перерві, у їдальні, а також допомагає вчителю у роботі. 

Урок у «особливих школярів» триває, як і у звичайних дітей, – 35 хвилин, але 

протягом заняття вони мають час на розвантаження: учні можуть пройтися з 

асистентом, змінити діяльність. 

У 2018 році Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»« увів 

поняття «Інклюзивне професійне (професійно-технічне) навчання» – система 

освітніх послуг для здобуття професії або професійних навичок особами з 

особливими освітніми потребами, гарантованих державою. Заклади 

професійної (професійно-технічної) освіти можуть створювати у своєму складі 

інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами» [4]. 

Звісно, під час становлення нової освітньої концепції 

виникають труднощі. Це і фінансові, і кадрові проблеми. Крім того, в 

українському суспільстві існує упередженість, що школи створені лише для 

здорових дітей. Як наслідок, багато батьків висловлюють невдоволення 

навчанням «особливої дитини» у звичайному класі. 

Водночас деякі навчальні заклади в Україні досить давно та успішно 

працюють за новітньою концепцією навчання. Так, загальноосвітня школа 

№168 Оболонського району м. Києва з 2006 року створює інклюзивне освітнє 

середовище. Сьогодні тут навчається 104 дитини з особливими потребами (30% 

від загальної кількості) [5]. 

Педагоги намагаються зробити навчання максимально комфортним для 

особливих діток. Тут встановлено ліфт, зручні пандуси, поручні вздовж стін, 
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оновлено туалети, а шкільні автобуси особливостями обладнані спеціальними 

підйомниками. 

Учні з особливими потребами навчаються за індивідуальною програмою 

розвитку, до якої, крім обов’язкової академічної складової, додаються заняття з 

корекційним педагогом, психологом та логопедом. Усі заняття розроблені з 

урахуванням потреб і особливостей учнів  

В ході впровадження інклюзивної освіти особливу увагу слід приділяти 

наступним аспектам:  

 підготовці суспільства до толерантного сприйняття людей з 

психофізіологічними обмеженнями серед повносправних членів українського 

суспільства; 

  взаємодії з інвалідами та їх найближчим оточенням, з метою 

формування у них відповідної ідентифікації;  

 визначенню меж законодавчого простору для впровадження навчально-

виховного процесу в рамках інклюзивного суспільства; 

  підвищенню професійного рівня фахівців, які беруть участь у 

інклюзивній освітньо-виховній діяльності;  

 формуванню позитивного іміджу інклюзивного суспільства та 

інклюзивної освіти.  

Інклюзивна освіта – це ідеал, до якого можна прагнути, але якого не 

можна досягнути повністю. Її впровадження – це довготривалий та 

безперервний процес, учасниками якого мають бути всі, без винятку, члени 

суспільства [6]. 

Спеціалісти з Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» виділяють 

наголошують, що завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками 

поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний 

розвиток дітей з особливими потребами. Інші діти вчаться налагоджувати й 

підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них [2]. 

Таким чином, сутність інклюзивної освіти полягає у вільному доступі 

кожного члена суспільства до якісних освітніх послуг за місцем проживання. 

Інклюзивна освіта – це система і процес опанування кожною дитиною, в тому 
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числі й інвалідом, знаннями, уміннями та навичками за місцем проживання. 

Вона передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах 

загальноосвітнього закладу. 
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Соціальні проблеми сучасної геронтологічної науки 

Геронтологія є комплексною наукою та розвивається на основі 

міждисциплінарних досліджень. 

Основними поняттями геронтології є вік, старіння, старість, довголіття, 

безсмертя, вони відображають людські уявлення про життєві процеси, 

об’єктивні закони життя, а також сильне бажання жити довго. Необхідно чітко 

розрізняти поняття старіння і старість. Старість – закономірно наступаючий 

заключний період вікового індивідуального розвитку. Старіння – це руйнівний 

процес, що призводить до зниження фізіологічних функцій організму. Старіння 

представляє собою постійно розвиваючі і незворотні зміни структур і функцій 

живої системи. Старіння – це перш за все функція часу, його не можна 

зупинити. Старість і смерть є неминучими. 

Геронтологія має три основні розділи: 

1. Біологія старіння – розділ геронтології, що об’єднує вивчення процесу 

старіння живих організмів (вищих тварин і людини) на різних рівнях їх 

організації: субклітинному, клітинному, тканинному, органному та системному. 

Біологія старіння вивчає механізми нормального старіння тварин та людини, 

причини розвитку патологічних процесів, що властиві старіючому організму. 

2. Геріатрія – вчення про захворювання людей похилого та старечого 

віку. Вивчає виникнення, розвиток, діагностику, лікування та попередження 

вікової патології, особливості захворювань у похилому віці, а також 

організацію медико-соціальної допомоги особам старших вікових груп. 
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3. Соціальна геронтологія вивчає вплив умов життя на процеси старіння 

та старіючу людину і розробляє заходи, спрямовані на усунення негативного 

впливу факторів зовнішнього середовища з метою максимального продовження 

активного та повноцінного життя людини. Це вчення про взаємозв’язок між 

віком старіючої людини, її здоров’ям та працездатністю в умовах оточуючого 

середовища. 

Стратегічні напрямки розвитку геронтології: 

1) розробка підходів до лікування хвороб, які трапляються здебільшого у 

літніх людей; 

2) забезпечення максимально можливої тривалості життя індивіда; 

3) організація медичної допомоги літнім людям; 

4) соціальний захист літніх людей; 

5) проблеми пенсійного забезпечення. 

До цього часу не можна з впевненістю сказати «що є причиною 

старіння?». Феномен старіння цікавив людей дуже давно. Міфи і легенди про 

вічну молодість, довголіття і безсмертя супроводжували людство протягом всієї 

історії. З впевненістю можна сказати, що вчення про старість бере свій початок 

з моменту виникнення медицини. 

Найбільш древні на чіткі наукові пояснення причин старіння містяться в 

працях Аристотеля та Гіппократа. Аристотель вважав, що причиною старіння є 

поступове витрачання «природного тепла», яке має кожна жива істота від 

початку індивідуального життя. Крім того, він розділив життя людини на 

періоди, тим самим, заклав основи розрахунку біовіку. Перша частина – 

juventus (молодість), друга – virilitas (зрілість), третя – senium (старіння). 

У працях Гіппократа і лікарів його школи виявляються перші описи ознак 

старіння і хвороб у старих людей. Так, на думку Гіппократа, флегматики 

особливо прийнятні до хвороб старості. Він підкреслював, що люди з холодним 

темпераментом старіють скоріше. Для холериків, навпаки, старечий вік – самий 

здоровий період життя. Також, було відмічено, що старші люди почувають себе 

краще літом і на початку осені. Думки Аристотеля і Гіппократа ґрунтувались та 
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правильних спостереженнях – виділення тепла в похилому віці менш 

енергетичне. 

У Древній Греції вперше була розроблена схема гігієнічного режиму для 

старих людей. В її основу був покладений принцип «все в міру». 

Школа Гіппократа вперше розмежувала хронологічний вік людини: 

- дитинство до 14 років; 

- зрілість від 15 до 42 років; 

- старість від 43 до 63 р.; 

- довголіття від 64 і старше. 

Древньогрецький лікар і вчений Гален вивчав старіння і старість, 

виходячи із прийнятої древньогрецької медичної концепції суті життя, як 

рівноваги між елементарними якостями: теплом, холодом, вологістю, сухістю. 

Він вважав, що у старших людей зменшується кількість крові, в результаті чого 

погіршується якість пального, що підтримує вогонь життя. Ця думка 

домінувала в медицині до XVIII ст. 

В епоху Cередньовіччя значний внесок у розвиток герокомії (напрямок в 

медицині як вчення про старість) зробили лікарі Салермської медичної школи. 

Вони вважали, що лікарське мистецтво не може продовжити життя людини за 

межі біологічної норми, проте може зробити все можливе, щоб досягнути цієї 

границі життя. На їх думку довголіття залежить від того, які засоби 

використовувались людиною ще в активному віці: «поміркований стиль життя, 

радісний настрій і відпочинок». 

З іменем англ. філософа і вченого XVI ст. Ф. Бекона пов’язано розвиток 

геронтології як науки. У своїй фундаментальній класифікації наук Ф. Бекон 

розділив їх на 2 групи: науки про природу і людину. Він спеціально виділив 

науку про збільшення тривалості людського життя. Бекон був впевнений, що 

найбільший вплив на процес старіння мають шкідливі звички. 

В XVIII ст. термін «природне тепло» був замінений на «життєву 

енергію». Англійський лікар Е. Дарвін висунув віталістичну теорію, згідно з 

якою старість це «виснаження життєвої роздратованості». Старість, в даному 



 100 

випадку, розглядається як незворотна втома клітин. Тривалість життя була 

поділена на сім періодів. 

У XIX ст. клінічні спостереження стають основою вчення про старість в 

Німеччині, Англії, Франції. У Парижі створюються геріатричні центри. 

Основоположник американської геронтології – лікар І. Нашер вважав, що 

старість є хвороба, перед якою медицина безсила. Під його керівництвом у 1912 

р. в Нью-Йорку було створено перше наукове товариство. 

У середині XVIII ст. у Росії виходить книжка І. Фішера «Про старість, її 

ступені і хвороби». 

У Росії на початку XIX ст. широкого розповсюдження набули ідеї 

відомого лікаря С. П. Боткіна. Під його керівництвом велися спостереження за 

фізіологією і патологією старості. 

Світове значення російська геронтологічна школа отримала після відомих 

досліджень І. І Мечникова, якими він підтвердив гіпотезу про існування 

передчасного старіння людини. 

Основоположником радянської геронтології вважають О.О.Богомольця. У 

1938 році під його керівництвом була проведена одна із перших в світі 

наукових конференцій, присвячених проблемам старіння і довголіття. У ХХ ст. 

висувалась велика кількість гіпотез про причини старіння, які заміняли одна 

одну. Як причини старіння були розглянуті: поступове зниження обмінних 

процесів в цитоплазмі (Рубнер), витрачання будь-якого з ферментів (Отто 

Бючлі), втрата певних хімічних речовин, що закладені генетично (Леб), 

інтоксикація організму та патологічний фагоцитоліз (Мечніков), зміни в 

хімічному складі рідин організму (Каррель), послаблення можливостей до 

регенерації (Мінот, Робер Рьоссле), дисгармонія індивідуальних клітин, тканин 

та органів (Рьоссле) і т.д. 

Попри всі спроби знайти причину старіння, до цього часу, нема чіткої 

теорії, яка б вирішила проблему довголіття. 

Соціальні проблеми старіння виникли разом із розвитком 

суспільства. Вони виражалися в тому, яку позицію займало суспільство щодо 
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старіючих і старих людей, і яке фактичне місце посідали старі люди серед 

інших вікових груп, які функції в суспільстві вони виконували. 
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Здорове старіння в умовах старіючого суспільства 

Процес старіння сьогодні набуває особливо актуального значення як у 

площині розвитку економіки держави та соціуму в цілому, так і особисто у 

житті людей похилого віку. Демографічні зрушення викликали зміни, які мають 

наслідки у сфері охорони здоров’я, праці, пенсійного забезпечення, догляду за 

дітьми та відносин між поколіннями. Про масштаб цієї проблеми свідчать 

оцінки ООН, ВООЗ, а також дослідження провідних демографів, економістів, 

соціологів та психологів. 
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Старіння – це процес, який є невід’ємною частиною життєвого циклу 

людини. Очевидно, що проблема, з якою стикається кожна людина – це не 

збільшення років, а бажання у будь-якому віці залишатися активним, 

незалежним та щасливим. Постає важливе питання: «Чи можливою є реалізація 

цього прагнення, а також за яких умов можна отримати позитивний 

результат?». Доцільно відзначити, що значна частина відповіді на це питання 

сформульована у концептуалізації феномену здорового старіння. 

За даними ВООЗ «Здорове старіння – це створення умов та можливостей, 

які дозволяють людям бути і робити те, що вони цінують протягом всього свого 

життя» [1]. Зокрема, такими умовами є: задоволення базових потреб людини, 

навчання, можливість приймати рішення, бути мобільним, підтримувати 

соціальні контакти, бути корисним суспільству.  

Метою здорового старіння є можливість зберігати своє здоров’я до 

настання пізньої старості, що, відповідно, сприяє більш довготривалій 

економічній діяльності людини та її активній участі у житті суспільства. З 

однієї сторони, завдяки такому підходу істотно знижується обтяження на 

економіку країни, а з іншої – зменшується використання медичних послуг 

людьми похилого віку, які є найбільшою когортою серед користувачів системи 

охорони здоров’я. Також, важливе значення має і соціальна активність. Адже, 

така діяльність дає літнім людям можливість взаємодіяти з іншими людьми в 

суспільстві. Як результат, людина відчуває себе частиною суспільства, більш 

того, затребуваною у цьому суспільстві.  

Аналіз літератури з проблем здорового старіння дозволяє виокремити 

основні правила, дотримання яких є важливою умовою досягнення позитивного 

результату на індивідуальному рівні: 

1. фізична активність; 

2. когнітивна активність; 

3. соціальна включеність; 

4. збалансоване харчування; 

5. емоційне благополуччя.  
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На державному рівні, серед важливих заходів, що сприяють здоровому 

старінню в суспільстві можна виокремити такі: 

1. формування та реалізація національної стратегії для покращення якості 

життя людей похилого віку; 

2. організація охорони здоров’я відповідно до потреб людей похилого 

віку; 

3. подолання стереотипів стосовно старості та старіння, боротьба з 

ейджизмом; 

4. розбудова суспільства рівних можливостей, а також сприятливого 

середовища для людей будь-якого віку; 

5. розвиток інноваційних соціальних послуг для забезпечення можливості 

проживання громадян похилого віку у громаді.  

За умов глобального старіння важливим є забезпечення можливості на 

різних рівнях соціального та індивідуального функціонування прожити довге та 

здорове життя, яке, відповідно, є основою у процесі здорового старіння. 

Здорове старіння залишається актуальним для кожної літньої людини, оскільки 

такий досвід буде позитивним лише за умови доступ до добробуту, охорони 

здоров’я та соціальних контактів. Необхідними та важливими сьогодні є заходи 

у різноманітних секторах щодо забезпечення літнім людям можливості 

залишатися джерелом ресурсів для своїх сімей, громад і економіки. 
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Соціально-ідентифікаційні проблеми старіння як демографічного процесу 

 

Особливiсть усiх демографiчних процесiв – парнiсть, протилежна 

спрямованiсть і взаємозумовленiсть (народження – смерть, вибуття –прибуття, 

шлюб – розлучення та iн.). 

Дослiдженнями доведено, що кiлькiснi та якiснi показники вiдтворення 

населення визначаються чинниками зовнiшнього середовища, насамперед 

умовами життя. Для нашої держави характерний дуже великий дiапазон 

коливання цих умов i вiдповiдно iстотнi територiальнi вiдмiнностi в рiвнях та 

динамiцi показникiв вiдтворення населення. 

Нині відтворення населення України характеризується як демографічна 

криза. Причини цієї кризи формувалися протягом багатьох років, але її 

поглибила економічна криза в Україні. 

Перші прояви демографічної кризи в Україні спостерігалися вже у 1970 – 

1980 роках – початок депопуляції у сільській місцевості, зменшення середньої 

тривалості життя, зростання смертності тощо – змінювалася чисельність 

населення за рахунок природного та міграційного рухів. І нині немає підстав 

для очікування швидкого зростання чисельності населення. З одного боку, дуже 

низький порівняно з розвиненими країнами рівень народжуваності; з другого – 

характерний для слаборозвинених країн високий рівень смертності, особливо 

осіб працездатного віку. Смертність населення за останні десять років 

збільшилася на 21 відсоток. 

Старіння населення у 1990-х роках відбувалося переважно «знизу» 

внаслідок зниження народжуваності, старіння «зверху» повною мірою 
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стримувалося скороченням середньої тривалості життя. За рахунок цього 

збільшується частка населення старше пенсійного віку, особливо серед жінок. 

Якщо в 1990 році показник народжуваності дорівнював 53,2 на тисячу 

жінок, то у 2000-му – 31,2. Аналіз цих даних у регіонах України свідчить, що 

зниження народжуваності не пов'язане зі старінням населення, а зумовлюється 

регулюванням народження жінками, тобто із соціальними умовами. 

Показники відтворення населення в Україні слід оцінювати як украй 

низькі. Народжуваність компенсує смертність на 51 відсоток, тобто відтворення 

населення забезпечується лише наполовину. Навіть у селах, де традиційно 

народжуваність вища, ніж у містах, із 1993 року показник вичерпної плідності 

опустився значно нижче за межу простого відтворення населення. Водночас 

дітородна активність продовжує знижуватися. 

Якщо наслідки міграційного руху населення можуть змінюватися 

одночасно, то процеси природного відтворення населення складні і для початку 

позитивних зрушень у них необхідна тривала цілеспрямована соціально-

демографічна політика. 

Причини сучасної депопуляції України: 

1) зменшення числа сімей, зростання кількості самотніх людей; 

2) складне матеріальне становище; 

3) міграція (еміграція); 

4) «постаріння» населення. 

Існують міжнародний і вітчизняний підходи у визначення вікових меж 

похилого віку (старості). 

Міжнародна вікова класифікація пізнього періоду життя людини: а) 

літній вік (61-75 р.); 

б) старечий (76-90 р.); 

в) довгожителі (старші за 90 р.). 

Вікова класифікація пізнього періоду життя людини (Європейського 

регіонального бюро ВООЗ) (1963): 

1) літні (немолоді, підстаркуваті) - 60-74 р.; 

2) старі - 75р. і старші; 
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3) довгожителі - 90 р. і старші. 

Комітет експертів ВООЗ (1992), згідно рішення ООН (1980), рекомендує 

літніми називати людей, що досягли межі 60 р. За даними Г.М.Перфільєвої 

(1998), вік понад працездатний, за класифікацією ООН - це старші 65 р., в 

Україні, Росії - 60 р. 

ООН вважає державу молодою в демографічному відношенні, якщо 

частка літніх (65р. і старші) складає менше, аніж 4%, 4-7% – зрілою, старою - 

від 7% і більше. 

Вік – поняття, що характеризує період (тривалість) життя людини, а 

також стадії життя. Відлік віку починають від народження до фізичної смерті. 

Поняття «вік» — багатоаспектне. Можна виділити чотири підвиди: 

хронологічний, біологічний, соціальний і психологічний. 

На тривалість життя людини впливають такі фактори: фізична активність; 

харчування; стресові ситуації; релаксація і сон; хронічні захворювання; 

шкідливі звички; дотримання особистої гігєни; екологія та безпечне 

середовище; стимулювання; генетичні фактори (ген Клото); медичне 

обслуговування. Перелік вищезгаданих факторів визначає основні шляхи 

профілактики передчасного старіння і збільшення тривалості життя. 

Організація медико-соціальної допомоги в геронтології. 

2. Морально-етичні аспекти соціальної роботи в геронтології. 

3. Стереотипи поведінки людей похилого віку у відповідь на допомогу 

соціальних працівників. 

Соціальна робота з людьми похилого віку і старими вимагає розуміння 

соціальним працівником множинності й взаємозалежності психологічних, 

психопатологічних, соматичних, морально-етичних проблем, що виникають у 

людей цієї вікової групи, володіння методиками і технологіями, які б 

допомогли та полегшили їхні зусилля в щоденній практичній роботі, під час 

спілкування із цією групою клієнтів. 

Перед соціальними працівниками, які працюють з такою категорією 

клієнтів, поставлені вимоги до виконання професійних обов’язків і вимоги 

щодо особистісних якостей. 
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Найкращим доказом професіоналізму соціального працівника є довіра 

старої людини, сприйняття нею отриманих порад. Зусилля соціального 

працівника повинні бути скеровані на активізацію людини похилого віку і 

спонукання її до самостійного вирішення особистих проблем. 

Морально-етичні аспекти соціальної роботи з геронтологічною групою 

клієнтів доволі складні. В їх основі – принципи довіри і доброзичливості, 

поваги до іншого людині. Крім того, гуманістична етика спілкування 

орієнтується на такі моральні загальнолюдські цінності, як: довіра, відвертість, 

безкорисливість, милосердя, доброта, турбота, правдивість, виконання боргу і 

вірність слову. Спілкування припускає і такі почуття як товариськість, 

співпереживання, почуття провини, сорому, каяття. 

Стереотипи поведінки людей похилого віку у відповідь на допомогу 

соціальних працівників: 

1) несприйняття соціальної роботи в буденному житті, недовіра до 

соціальних працівників, небажання бути залежними від чужих, сторонніх 

людей; 

2) рентні установки, прагнення і настирливість щодо отримання якомога 

більшого переліку послуг від соціального працівника, повне складання на 

останнього виконання всіх побутових обов’язків; 

3) невдоволення своїми умовами життя переноситься на соціального 

працівника, з яким безпосередньо має справу клієнт; 

4) соціального працівника сприймають як об’єкт, що несе безпосередню 

відповідальність за фізичне здоров’я, моральний і матеріальний стан клієнта. 

До основних напрямів соціальної роботи з людьми похилого віку 

належать: 

1) активне виявлення і облік осіб, які потребують соціальної опіки 

(допомоги) вдома та у спеціалізованих стаціонарних, напівстаціонарних і 

амбулаторних закладах; 

2) створення умов для прояву і раціонального застосування активності 

представників цієї вікової групи в мікросоціумі, і для задоволення їхніх запитів; 
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3) консультативна робота з родичами і близькими людьми клієнтів 

соціальних служб. 

Найбільшого поширення в практиці вітчизняних соціальних служб, які 

надають допомогу людям похилого віку, набули такі форми і методами 

соціальної роботи як реабілітація та соціальний захист. 
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Переживання щастя у похилому віці 

Серед причин, що визначають благополучний варіант старіння, М.К. 

Кременчуцька узагальнила виокремлення вченими таких соціальних чинників 

та індивідуально-особистісних особливостей [5]:  

 наявність соціальної підтримки (D. Russell, C. Catrona, 1991),  

 участь у спільній діяльності (E. Cook, 1998),  

 можливість спілкування з друзями і близькими (S. Kovach, J. Robinson, 

1996),  

 єдність у виборі цілей з іншими членами сім’ї (R. Levenson, L. Gartensen, 

J. Gottman. 1993):  

 прийняття старості і рефлексивна вироблення стратегій старіння (L. 

Aiken, 1989; M. Kermis , 1986),  

 ступінь інтегрованості особистості (R. Ward, 1984),  

 здатність контролювати своє життя (J. McConatha et al., 1988) та  

 стенічний емоційний стан (M. Kermis, 1986).  

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови, щастя - це 

«стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та 

безмежної радості, яких зазнає хто-небудь», зовнішнім виявом цього відчуття є 

«радість від спілкування з ким-небудь близьким, коханим тощо» [3]. У 

тлумачно-словотвірному словнику російської мови «щастя» також тлумачиться 

як «стан абсолютної задоволеності життям, почуття найвищого задоволення, 

радості» а також, як «успіх, удача або щасливий випадок, щасливий збіг 

обставин» та як «стан, коли дуже добре», як «везіння, удача, супутня комусь» 

[7]. Сучасний енциклопедичний словник щастя трактує як стан людини, що 

відповідає внутрішній задоволеності своїм буттям, повноті і осмисленості 

життя [9]. 
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У фізіології під щастям розуміється тілесна база щастя. Це енергійне і 

вільне від затискачів тіло, міцне здоров’я, задоволення основних потреб. Стану 

щастя дуже сприяють гарна тілобудова (пряма спина, розгорнуті плечі), 

щасливе обличчя (щасливі очі), легкий подих, красиві, світлі образи і думки. 

Все це можна робити довільно і зробити звичним [11]. У фізіології щастя 

звертається увага на те, що для того «щоб бути сильно і довго щасливим, 

потрібно багато здоров’я, інакше швидко не вистачить «дихалки» [11]». 

У філософських науках ставлення до щастя залежить від типу особистості, 

поглядів і мотивів людини. Щастя - одна з цінностей життя, поряд з багатством, 

здоров’ям, результативністю, сенсом життя. Для діяльної людини щастя, як 

переживання, саме по собі метою життя не є. Щастя допомагає, коли воно стає 

звичним фоном і джерелом енергії [12].  

У синтон-підході, щастя – це не мета, а лише спосіб життя розумної 

людини. Це природний фон життя, який не приходить до нас (при наближенні 

до цілей), а який ми самі створюємо нескладними ключами і механізмами. Ми 

це робимо - чи не робимо. І іноді зовсім це не потрібно робити, якщо наше 

бажання щастя починає суперечити більш важливим цілям і цінностям [4]. 

Західна психологічна школа стверджує ідею творчості, вдосконалення 

світу і людини (продуктивна орієнтація у Е. Фромма, рух до сенсу у В. 

Франкла) або протистояння світу, утвердження свободи через бунт 

(екзистенціалізм). В тому і іншому випадку справжнє буття людини досягається 

через боротьбу, подолання різних обмежень. Тому щастя важке, воно є 

результатом важких зусиль [13; 14]. 

Східна традиція стверджує діаметрально протилежну ідею: щастя легке, 

для його досягнення не треба докладати ніяких зусиль, оскільки всі зусилля – 

це породження Его, тому Его є головна перешкода на шляху до щастя. Его 

розглядається як хвороба свідомості, його відсутність - одужання, повернення 

до природного стану. У даоській і дзен-буддистській традиції стан радості, 

щастя розглядається як природний стан людини [2; 10]. 

З позиції оцінки життя (які б критерії і параметри не розглядалися) з точки 

зору більшості людей, є два показники: «щасливе життя» та «нещасливе 
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життя». Але навіть найнещасливіша людина не хоче бути такою. Саме для того, 

щоб поліпшити якість життя, необхідний процес саморозвитку та 

самовдосконалення. І бажано не витрачати час на винахід «велосипеда», вважає 

С. Літке, а користуватися накопиченим людством досвідом [6, с. 11]» 

Демокріт говорив, що щасливий той, хто при малих засобах має хороший 

настрій, нещасливий той, хто при великих достатках не має душевної радості. 

Ретельно розглянуто поняття щастя у Майкла Аргайла, який перераховує такі 

джерела (умови, галузі задоволеності життям, а іноді і характеристики самого 

суб’єкта) – сукупність особистісних рис життя індивіда, які піддаються 

визначенню, заміром і виявляють статистично значимий зв’язок з 

задоволеністю життям [1]. Аргайл розуміє щастя як стан переживання 

задоволеності життям в цілому, загальну рефлексивну оцінку людиною свого 

минулого і сьогодення, а також частоту та інтенсивність позитивних емоцій. 

Важливими чинниками щастя також є такі як: наявність близьких соціальних 

зв’язків, задоволеність роботою, здоров’я, наявність вільного часу для дозвілля, 

особистісні якості (самооцінка, екстраверсія, осмисленість життя), позитивні 

емоції (гарний настрій). Менш значущим є матеріальне забезпечення. Не мають 

впливу ні вік, ні стать. Також, мало впливає на задоволеність життям релігійна 

задоволеність [1]. Найбільш загальне психологічне визначення пов’язане з 

розумінням щастя як відчуттям повноти буття, радості і задоволеності життям, 

що лежить в основі оптимального, здорового і ефективного функціонування 

особистості [8]. 

В емпіричному дослідження особливостей відчуття щастя у похилому віці 

прийняли участь загалом 38 осіб з усієї Львівської області, віком від 48 до 76 

років. У даному дослідження застосовані такі психологічні методики, як оцінка 

суб’єктивної задоволеності життям, тест «Чи вмієте Ви бути щасливим?», 

Визначення стилів саморегуляції поведінки, Діагностики рівня суб’єктивного 

відчуття самотності Д. Рассела і М. Фергюсона;Тест Д. Льюіса на ефективність 

взаємодії з часом, Бостонський тест стресостійкості. Усі результати було 

піддано обробці методами математичної статистики з використанням програми 

Statistica 10.  
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 Аналіз кореляцій за критерієм Спірмена (p<0,05) дозволив виявити 

існування статистично значимі зв’язки показника «Щастя» з такими 

показниками (в дужках подано коефіцієнт кореляції): «Планування» (0,36), 

«Програмування (0,48), «Загальний рівень саморегуляції» (0,54) та 

«Самотність» (-0,37) [8, c. 241]. 

Кореляційний аналіз показав, що суб’єктивне переживання відчуття щастя 

у досліджуваних осіб похилого віку взаємопов’язане з саморегуляцією 

поведінки особистості, зокрема, із застосуванням таких стилів саморегуляції як: 

«Планування», та «Програмування», а також з суб’єктивним відчуттям 

самотності [8]. Переживання щастя в осіб похилого буде посилюватися при 

зростанні частоти застосування стилів саморегуляції «Планування» та 

«Програмування», а також зі зменшенням рівня суб’єктивного відчуття 

самотності. З цього слідує, що для посилення переживання щастя особам 

похилого віку потрібно:  

 сприяти підвищенню рівня усвідомленого вміння планування 

діяльності; 

 підвищувати індивідуальний рівень усвідомленого програмування 

людиною своїх дій; 

 продумувати способи своїх дій і поведінки для досягнення намічених 

цілей; 

 деталізовано і розгорнуто самостійно розробляти програми дій, що 

можуть гнучко змінюються в нових обставинах і залишатися стійкими в 

ситуації перешкод;  

 мати наявні (або сприяти створенню) позитивні емоційні зв’язки з 

близькими (по духу також) і чужими людьми. 

В перспективі подальших досліджень є емпіричне виявлення статистично 

значимих відмінностей серед осіб похилого віку залежно від рівня виявлення 

відчуття щастя.  
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Органи місцевого самоврядування як політико-управлінські 

та правові інститути громадянського суспільства 

 

Особливість структур місцевого самоврядування полягає у тому, що вони 

виступають одночасно як інституції публічної влади, господарської діяльності 

та суб’єкти громадянського суспільства. Органи місцевого самоврядування є 

одним з найважливіших елементів взаємозв’язку інститутів держави і 

суспільства. Головні компоненти громадянського суспільства – громада та 

представницька влада, індивідуальні та колективні інтереси, права кожної 

особи і громади. До місцевого самоврядування включаються усі компоненти, 

що співіснують у межах певної території і функціонують для забезпечення 

потреб населення. 

Органи місцевого самоврядування мають безпосередній вплив на 

різносторонній розвиток тієї території, в межах якої вони функціонують. Ці 

повноваження гарантовані їм ст.3 «Європейської Хартії місцевого 

самоврядування», Конституцією України, Законом України про місцеве 

самоврядування, іншими нормативно-правовими актами. Органи місцевого 

самоврядування в межах закону здійснюють регулювання і управління 

суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в 

інтересах місцевого населення. 

Органи місцевого самоврядування є одним із інститутів громадянського 

суспільства, оскільки у населення є можливість формувати органи влади та їхні 

структури, а також вирішувати багато питань на зборах, засіданнях рад та 

локальних референдумах. У населення є наявність права на політико-правові 
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ініціативи. Отже, органи місцевого самоврядування розглядаються як агенти у 

співпраці з органами державної влади, політичними партіями та громадськими 

об’єднаннями. Варто також відзначити, що будь-які органи, будь-які види 

діяльності створюються, формуються і функціонують з використанням надбань 

минулого, вимог і потреб сьогодення та передбачень на майбутнє. Така 

діалектика розвитку будь-якого явища у сферах суспільних відносин. Тобто, 

сьогоднішні органи місцевого самоврядування сформувалися на базі колишніх 

рад депутатів трудящих і, безумовно, в деякій мірі є віддзеркаленням їх 

функціонування. До створення, система органів місцевого самоврядування не 

перебувала поза межами управлінського впливу на перетворюючі зміни. Цей 

вплив здійснювався органами радянської влади – сільськими, селищними, 

міськими, районними і обласними радами депутатів трудящих, які, до речі, 

мали великі повноваження на папері, і досить обмежені в дійсності. Виборність 

керівного складу органів місцевого самоврядування різних ієрархічних рівнів 

сприяв розвитку демократії на місцевому і регіональному рівнях. 

У політичній сфері громадянське суспільство забезпечує усім своїм 

громадянам вільну участь у державних і громадських справах. Держава і 

громадянин при наявності закону і рівності всіх перед ним мають інтерес і 

реалізовують його. У такій державі виключається дискримінація за 

національними, етнічними, політичними, релігійними, статево-віковими 

ознаками, забезпечується надійний законодавчий захист особистості й гідності 

громадянина. Головним суб’єктом такого суспільства виступає людина. 

Громадянське суспільство – це соціально-організована структура, що 

складається за межами політичних структур, але охоплює й їх, оскільки вони 

також є його частиною і утворені громадянами. Сфера приватного життя має 

бути закритою для будь-якого політичного і владного втручання. Це 

найважливіший показник існування громадянського суспільства. Громадянські 

права і свободи – основа конституційно-правового статусу громадянина певної 

держави, яка визначає можливості його участі в політичному, соціальному і 

культурному житті суспільства. 
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Такі елементи як демократичне законодавство, поділ влади, наявність 

легальної опозиції, цілого ряду політичних партій, не являють собою 

безпосередню структуру громадянського суспільства, але вони становлять 

певні форми закріплення його впливу в політичній організації суспільства. 

Місцеве самоврядування є одним із визначальних елементів 

демократичного устрою держави і як важливий інститут політичної влади. 

Воно ґрунтується на таких засадах як самостійність, автономність, 

відповідальність перед місцевою громадою і державою у вирішення всіх питань 

місцевого життя, наявності збалансованої системи фінансування тощо. 

Створені в рамках проведення адміністративно-територіальної реформи ОТГ 

здатні реалізовувати свій потужний потенціал на користь територіальної 

громади. За ОТГ майбутнє розвитку інституту самоврядування в Україні. 

Практику ефективної самоврядності неможливо запозичити, її можна тільки 

випрацювати, набути через власний досвід. Реформування системи місцевого 

самоврядування необхідно розглядати в органічному взаємозв’язку з 

адміністративною реформою, реалізовуючи ширше інтереси всіх місцевих 

громад і зацікавлених сил, які спроможні забезпечувати національний розвиток. 
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Механізми залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства 

для забезпечення соціальної безпеки громадян України 

Нові виклики та загрози вимагають для подолання загроз соціальній 

безпеці суспільства, держави, людини залучення компетентних громадян, 

відповідні інститути громадянського суспільства – до розробки та ухвалення 

управлінських рішень на усіх рівнях управління, у тому числі на місцях; 

здійснення контролю з боку громадськості за реалізацією заходів щодо 

забезпечення соціальної безпеки на державному, регіональному та місцевому 

рівнях. 

Серед проблем, що перешкоджають зростанню організаційної 

спроможності інститутів громадянського суспільства та переходу їх до нового, 

ефективного формату партнерства з органами державної влади, фахівці 

відзначають такі: недосконалість нормативно-правового забезпечення; 

недостатність матеріальних, фінансових ресурсів, які мають громадські 

організації чи об'єднання (відсутність фінансових стимулів з боку держави); 

недостатній рівень відкритості та прозорості діяльності як органів державної 

влади, так і інститутів громадянського суспільства. 

У складі інституційних та організаційних механізмів залучення 

соціальних ресурсів інститутів громадянського суспільства на потреби 

забезпечення соціальної безпеки доцільно виокремити підсистеми: 
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- нормативно-правового забезпечення функціонування системи 

інституційних та організаційних механізмів залучення соціальних ресурсів 

інститутів громадянського суспільства на потреби забезпечення соціальної 

безпеки громадян, суспільства та держави; 

- механізмів щодо забезпечення реальної участі інститутів 

громадянського суспільства у процесах прийняття та реалізації рішень щодо 

забезпечення соціальної безпеки; 

- механізмів оперативної інформаційно-комунікативної взаємодії між 

інститутами громадянського суспільства та іншими суб’єктами соціального 

розвитку щодо всього кола питань спільної діяльності, у тому числі щодо 

забезпечення соціальної безпеки суспільства та держави; 

- організаційно-управлінської та фінансової підтримки соціально 

корисної діяльності інститутів громадянського суспільства для формування 

захищеного безпекового простору та забезпечення соціальної безпеки. 

Відповідно, вся сукупність механізмів зрештою має забезпечити 

конструктивну і взаємовигідну взаємодію суб’єктів на основі принципів 

соціального діалогу та партнерства, орієнтуватися на спільний результат. 

Ключовим завданням системи управління у сфері розвитку 

громадянського суспільства та залучення його ресурсів до забезпечення 

соціальної безпеки є координація та всебічна підтримка соціально значущої 

самоорганізованої діяльності громадян. Стратегічними напрямами вирішення 

даного завдання є:  

- створення відповідної інфраструктури взаємодії інститутів 

громадянського суспільства і держави у сфері забезпечення соціальної безпеки 

на всіх рівнях управління; 

- удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності 

інститутів громадянського суспільства, зокрема у сфері забезпечення соціальної 

безпеки на державному, регіональному, місцевому рівнях управління; 

- забезпечення науково-методичної та інформаційно-комунікативної 

підтримки практичної діяльності в цій сфері. 
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Створення при Раді національної безпеки і оборони України 

спеціалізованої постійно діючої робочої групи за обов’язкової участі 

представників громадських організацій, волонтерських рухів та інших 

об’єднань громадян передбачає [1]: 

- координацію взаємодії інститутів громадянського суспільства з 

органами влади щодо залучення потенціалу громадської активності до 

забезпечення соціальної безпеки українського суспільства; 

- розробку рекомендацій для органів влади різного рівня щодо прийняття 

законодавчих актів, розробки та реалізації управлінських рішень, а також участі 

у розробці відповідних національних, регіональних та місцевих стратегій, 

програм щодо залучення потенціалу громадської активності до забезпечення 

соціальної безпеки суспільства; 

- надання замовлень, сприяння організації та підтримці досліджень стану 

і динаміки розвитку громадянського суспільства, проявів громадської 

активності; 

- експертизу законопроектів, національних, регіональних та місцевих 

стратегій, програм розвитку щодо їх відповідності вимогам розвитку та участі 

громадянського суспільства у процесах їх розробки і реалізації; 

- участь у розробці державної та регіональної соціальної політики, 

розробці в рамках національної, регіональних та місцевих стратегій і програм 

соціального розвитку систем заходів, спрямованих на накопичення та 

використання потенціалу громадської участі й інститутів громадянського 

суспільства. 

За участі державних органів управління та громадських організацій 

необхідно створити національний інформаційно-комунікативний портал задля 

розвитку громадянського суспільства і забезпечення його участі у вирішенні 

питань суспільного розвитку та безпеки. Основними функціями такого порталу 

мають стати: 

- забезпечення оперативного інформування громадськості та об’єднань 

громадян про існуючу нормативно-правову базу їх діяльності та зміни в ній, за 

необхідності – надання коментарів та роз’яснень відповідними фахівцями; 
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- комунікація та обмін досвідом діяльності (за широким колом питань, у 

тому числі щодо взаємодії об’єднань громадян з органами державного 

управління); 

- публікація оголошень про перспективні соціальні проекти, гострі 

проблеми, громадські обговорення проектів нормативно-правових актів та ін., 

спрямованих на вирішення питань соціальної безпеки суспільства; 

- забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками діяльності із 

забезпечення соціальної безпеки; 

- створення умов доступу до нормативно-правової бази, коментарі 

фахівців щодо її застосування та ін. 

Послідовність і комплексність дій у цьому напрямі потребують створення 

національної мережі регіональних ресурсно-моніторингових центрів як 

інструменту забезпечення ефективного та скоординованого залучення 

потенціалу громадянського суспільства до забезпечення соціальної безпеки.  

Механізми залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства 

для забезпечення соціальної безпеки громадян України мають включати [2]:  

- координацію взаємодії інститутів громадянського суспільства з 

органами влади щодо залучення потенціалу громадської активності до 

забезпечення соціальної безпеки українського суспільства; 

- створення національної мережі регіональних ресурсно- моніторингових 

центрів (РМЦ) за безпосередньої участі інститутів громадянського суспільства 

як інструменту забезпечення ефективного та скоординованого залучення 

потенціалу громадських організацій та об’єднань до забезпечення соціальної 

безпеки; 

- створення банку ідей, сприяння діяльності експертних майданчиків, 

аналітичних центрів, дискусійних клубів, різних інформаційних платформ для 

вироблення нових ідей щодо ефективності діяльності громадських організацій 

та об'єднань з метою ефективного вирішення проблем економічного, 

суспільного та політичного життя; 
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- розробку системи моніторингових показників щодо участі інститутів 

громадянського суспільства в забезпеченні соціальної безпеки і запровадження 

відповідних моніторингових досліджень в Україні загалом та регіонах зокрема; 

- створення сприятливих умов для формування й інституційного розвитку 

організацій громадянського суспільства, підтримки волонтерського руху, роз-

витку національної системи благодійності та доброчинності, інших 

громадських практик, спрямованих на захист соціальних інтересів людини, 

суспільства, держави та їх забезпечення; 

- активізацію міжнародного співробітництва у сфері розробки та 

впровадження механізмів забезпечення соціальної безпеки суспільства. 

Викладені рекомендації містять основні напрями і зміст діяльності із 

залучення потенціалу громадської самоорганізації та інститутів громадянського 

суспільства до забезпечення соціальної безпеки. Їх практична реалізація, з 

одного боку, сприятиме розвитку громадянського суспільства в Україні, а з 

іншого – дозволить більш ефективно долати загрози, які виникають у сфері 

гарантування соціальної безпеки українського суспільства, за рахунок 

залучення ресурсів його громадянського сектору.  
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Роль волонтёрских организаций в развитии социума 

В настоящее время очевидна необходимость разработки и реализации 

эффективной социальной политики, способной в максимальной степени 

реализовать способности и таланты людей. Именно человек является высшей 

ценностью в демократическом мире. Реализации этой цели должны 

способствовать достижения науки, техники, искусства, образования, 

философской и управленческой мысли. Повышение мотивации людей к 

саморазвитию играет ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности 

социума. 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития многих 

стран мира, разработанные на период до 2030 года значительное внимание 

уделяют молодёжной политике. Ставится задача обеспечения наилучших 

условий для успешного процесса социализации личности и самореализации 

молодого поколения [2]. Отдельным пунктом в этих стратегиях отмечается 

роль волонтёрского движения, которое тесно связано с такими социальными 

явлениями как спонсорство, меценатство, благотворительность [Рисунок 1]. 

Рисунок 1. Социально значимая деятельность 
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Участие граждан, особенно молодёжи в волонтёрских программах 

развивает компетентность личности, формирует коммуникабельность, 

трансформируется ценностная система. Организация волонтёрской работы 

нуждается в привлечении не только государственных средств, но и частных 

пожертвований. Финансирование может осуществляться в виде грантов, 

благотворительных программ и иным испособами. 

В современном мире волонтёрские проекты осуществляются практически 

во всех странах и охватывают множество сфер человеческой деятельности: 

помощь обездоленным, иждивенцам; защита окружающей среды, экология, 

повышение экологического сознания населения; проекты в сфере 

противодействия конфликтам и агрессии, популяризация идей толерантности и 

мультикультурализма; развитие неформального образования, организаций 

гражданского общества; популяризация здорового образа жизни и т.д. 

Таким образом, волонтёрство способствует формированию 

общекультурных компетенций, которые помогают в достижении жизненного 

успеха, социальной адаптации, способствуют профессиональной 

самореализации и личностному росту [3]. 

Молодёжи принадлежит особая роль в любом обществе. Эту роль не 

может заместить или реализовать никакая другая социально-демографической 

группа. Недостаток возможностей самореализации, использования личной 

инициативы, может вызывать негативные проявления молодёжной активности 
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(девиантное или делинквентное поведение), являться фактором социальной 

нестабильности. 

Таким образом, общество должно направлять активность молодёжи в 

конструктивное русло, стимулируя те формы активности, которые ему полезны, 

и препятствуя тем формам, которые негативно влияют на его развитие. Тесная 

интеграция волонтёрства и социальной активности молодёжи предоставляет 

такую возможность, выводя процесс создания механизмов вовлечения молодых 

людей в многообразную добровольческую деятельность в плоскость 

общественных задач. 

Можно утверждать, что волонтёрство является неотъемлемой частью 

развитого гражданского общества, способствует его динамичному развитию. 

Роль волонтёрской деятельности измеряется и с точки зрения качества 

человеческого капитала. Международные фонды и организации рекомендуют 

исполнительной власти различных государств мира признавать ценность 

волонтёрства, привлекать и стимулировать заинтересованность добровольцев в 

различной социально значимой деятельности [1, с. 120]. 

Автор имеет личный опыт волонтёрской деятельности в сфере оказания 

помощи детям, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС. С 2011 

года продолжается тесное сотрудничество с итальянской некоммерческой 

организацией Villazzano solidale Onlus. Эта организация сформировалась в 

начале 1990-х гг. специально для помощи детям, проживающим в зоне 

радиационного загрязнения. В регионах пострадавших от катастрофы и сегодня 

наблюдается крайне низкий уровень жизни населения, экологические проблемы 

сочетаются с бедностью, безработицей, социальными девиациями и апатией. 

Приглашение детей на оздоровление в Италию не только позитивно влияет на 

физическое здоровье молодого поколения, но и показывает детям иной образ и 

уровень жизни, это возможность восприятия демократических ценностей, 

ценностей уважения и толерантности. В течение июля каждый год у 

белорусских детей появляется возможность отдохнуть и познакомиться с 

итальянской культурой, посетить увлекательные экскурсии и иные 

мероприятия, повысить уровень владения итальянским языком. Подобные 



 126 

проекты очень важны, поскольку помогают людям, находящимся в тяжёлой 

ситуации, а также развивают международный диалог, способствуют развитию 

толерантности и взаимопонимания. 

Таким образом, волонтёрская деятельность – это важное направление 

социальной работы, перспективная возможность решения многих социальных, 

экономических, культурных и иных проблем. На постсоветском пространстве 

необходима общественная и государственная поддержка реализации 

волонтёрских инициатив, упрощение регистрации некоммерческий фондов и 

организаций, что позволит увеличить эффективность реагирования на ряд 

вызовов современности, а также будет направлять молодёжную активность в 

позитивное русло.  
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Деятельность волонтерских организаций в Республике Беларусь и 

Республике Туркменистан 

В последнее время приобретает актуальность такое направление 

общественной деятельности, как волонтерство. О бескорыстной помощи и 

добровольчестве известно еще из истории развития человечества. Волонтерская 

деятельность – это широкий круг деятельности, включающий традиционные 

формы взаимопонимания и самопомощи, официальное предоставление услуг и 

другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на 

благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение [1, с. 

41].  

В целях сравнительной характеристики деятельности волонтерских 

организаций в Республике Беларусь и Республике Туркменистан нами были 

проанализированы существующие в этих государствах особенности и 

тенденции.  

В настоящее время термин «волонтерство» представляется как 

международное сообщество волонтеров (добровольцев). Волонтеры из 

развитых стран вносят свой вклад, ресурсы для оказания посильной помощи 

развивающимся странам. Многие международные волонтерские организации из 

развитых стран мира специально направляют волонтеров в развивающиеся 

страны для осуществления благотворительной деятельности. Такая 

волонтерская деятельность наблюдается и в Республике Туркменистан. 

Например, ежегодно 40–50 волонтеров американской организации Корпус мира 

(PeaceCorps) приезжают в Туркмению, чтобы работать в школах, медицинских 

учреждениях, принимают участие в экологических проектах. Обычно по 

приезде волонтеров из Америки в Туркменистане проводится церемония 

приведения к присяге, после церемонии волонтеры едут в свои постоянные 
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места распределения и принимающие семьи, где они работают два года в 

клиниках, школах и других общественных центрах в пяти велаятах 

(территориальных областях) Туркменистана.  

Можно отметить и следующую волонтерскую организацию, которая 

совместно с Туркменистаном осуществляет свою благородную деятельность, – 

Красный Полумесяц. Основными направлениями этой организации являются 

информированность людей о болезнях и профилактика этих болезней. С этой 

целью волонтеры организации проводят в общеобразовательных учреждениях 

семинары, собрания, тренинги, на которых идет информационная работа, 

профилактические мероприятия с различными людьми. Национальное 

общество Красного Полумесяца Туркменистана является одной из 

общественных организаций, многолетняя работа которой тесно связана с 

историей государства. Действуя с 1926 г. на установленных Международным 

движением Красного Креста и Красного Полумесяца основополагающих 

принципах гуманизма, нейтральности, независимости, добровольности,  

Национальное общество Красного Полумесяца является надежным 

помощником государства при оказании гуманитарной помощи населению 

Туркменистана в повседневной жизни и при чрезвычайных ситуациях. В годы 

Великой Отечественной войны, самой жесткой и кровопролитной войны в 

истории человечества, Национальное общество Красного Полумесяца 

Туркменистана, оказывая помощь медицинским работникам в спасении и 

лечении раненых, продемонстрировало высочайшие образцы милосердия и 

гуманизма.  

Законодательное закрепление Национального общества Красного 

Полумесяца после обретения Туркменистаном независимости и становления 

полноправным членом международного сообщества, его признание 

организацией, действующей на территории страны в соответствии с 

установками Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца, и становление в качестве полноправного члена этого 

Международного движения свидетельствует о нарастании международного 

авторитета Общества. Национальное общество Красного Полумесяца 
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Туркменистана как гуманитарная общественная организация ведет созвучную 

государственной политике работу, тесно сотрудничает с государственными 

органами и общественными организациями.  

Рассматривая волонтерские организации Беларуси, стоит отметить, что в 

основном они имеют республиканское назначение, но имеются также и 

международные организации волонтеров. Существуют предположения, что 

первые службы добровольного труда появились в Европе в начале 20-х гг. ХХ 

в. Например, образованная в 1920 г. Международная гражданская служба (SCI) 

является организацией добровольческого (волонтерского) труда и 

международного движения за мир, справедливость и защиту окружающей 

среды. Основная деятельность SCI сосредоточена на организации 

международных волонтерских проектов, семинаров, коротких, средних и 

долгосрочных волонтерских программ, образовательных тренингов и 

международных обменов. Официальным представителем SCI в Республике 

Беларусь с 1996 г. является Молодежное общественное объединение «Новая 

группа» [2, с. 42].  

Также среди самых массовых организаций, объединяющих наибольшее 

количество волонтеров, можно назвать Общественное объединение 

«Белорусское общество Красного Креста» (около 22 тысяч волонтеров), из 

которых постоянно участвуют в волонтерском движении около 6 тысяч. 

Ежегодно количество волонтеров здесь увеличивается более чем на 500 

человек, при этом 70 % волонтеров – это женщины. Такая тенденция 

характерна для всего волонтерского движения в стране.  

В Беларуси волонтерскими проектами занимается Белорусское общество 

Красного Креста, «Надежда-Экспресс», ОО «Лига добровольного труда 

молодежи», БРСМ, организации в вузах, ссузах, центры внешкольной работы и 

так далее. В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии с 

60-х гг. XX в. были организованы отряды безвозмездного труда. Первый 

волонтерский отряд «Милосердие» был создан в 1995 г. С 2002 г. свою 

деятельность начал клуб «Чуткие сердца». Основные мероприятия, которые 

проводятся участниками клуба, следующие: оказание помощи людям пожилого 
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возраста с ограниченными возможностями (уборка в доме, расчистка снега, 

поход в магазин и др.), а также проведение для них различных мероприятий к 

знаменательным датам. Ежегодно проводится концертная программа в п. 

Ленино, где находится дом престарелых. Проводятся мероприятия, 

посвященные Дню матери, новогодним праздникам, как для детей, так и для 

людей старшего поколения и др. Ведется пропаганда здорового образа жизни 

через такие формы работа, как акции, агитбригады.  

Таким образом, можно отметить, что в каждой из стран волонтером 

может стать любой человек, который имеет добрые намерения. Включаясь в 

волонтерскую деятельность, человек стремится на безвозмездных основах 

повлиять на трансформацию современного ему общества, сделать его лучше.  
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Волонтерський рух: Україна та зарубіжний досвід 

Важливі політичні, економічні й соціальні перетворення, що відбуваються 

в Україні, зумовили широке усвідомлення того, що через призму волонтерської 

діяльності відбувається усвідомлення громадян своєї ролі в житті суспільства 

та держави. Широкої популярності таке явище як волонтерство отримало в 

результаті внутрішньополітичної кризи та зовнішньої агресії. Дисбаланс між 

здатністю держави здійснювати свої функції належним чином та можливістю 

забезпечення життя громадян на належному рівні призвів до посилення ролі 

волонтерського руху у суспільно-державному житті країни.  
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Очевидно, що кількість, складність і терміновість проблем соціальної 

сфери, які потребують вирішення, зростає, тому виникає об’єктивна, 

обумовлена суспільно-історичним поступом необхідність залучення жителів до 

організації соціальної роботи на місцевому рівні. Пошук оптимальних шляхів 

взаємодії між органами державної влади та громадянським суспільством з 

метою вироблення ефективної стратегії підтримки незахищених категорій 

населення, спонукає до запозичення зарубіжного досвіду та визначається 

активною реалізацією євроінтеграційних прагнень України.  

Нові зовнішні та внутрішні виклики, які постають перед Україною на 

сучасному етапі розвитку, вимагають формування нової політики, яка 

відповідала б сучасним потребам розвитку соціальної сфери. Саме 

волонтерський рух є тією важливою поштовховою силою, що спрямована на 

надання допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги. Завдяки громадській активності мешканці 

мають змогу реалізовувати свої можливості щодо участі в удосконаленні 

владних відносин, прийнятті суспільно значущих рішень, розв’язанні нагальних 

проблем місцевого значення. 

Значимість волонтерства у світовому вимірі підтверджується його 

визнанням ООН як суспільно-корисної діяльності на добровільній основі, яка 

має бути важливим складником будь-якої стратегії, націленої на вирішення 

проблем, особливо в таких сферах, як боротьба з бідністю, стійкий розвиток, 

охорона здоров’я, соціальна інтеграція, подолання соціальної нерівності й 

дискримінації. Відповідні положення Резолюції ООН та Рекомендація щодо 

підтримки волонтерського руху пропонують урядам усіх держав включити 

волонтерство в національні плани розвитку як компонент із досягнення цілей 

сталого розвитку [1].   

На сьогодні волонтери більш ніж 100 країн світу об’єднались у 

глобальний світовий рух, який стає більш впливовим. Так, у США кількість 

волонтерів складає близько 60% жінок, які присвячують волонтерській 

діяльності в середньому 3,4 год. на тиждень, та близько 50% чоловіків, які 

присвячують волонтерській діяльності в середньому 3,6 год. на тиждень. 
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Громадяни Канади працюють волонтерами в середньому 191 год. на рік, що є 

еквівалентом 578 тис. робочих місць із повною зайнятістю. У Франції в акціях 

волонтерських організацій беруть участь 19% дорослого населення (з них 60% - 

регулярно), віддаючи волонтерській діяльності більше 20 год. на місяць. Кожен 

третій громадянин Федеративної Республіки Німеччина (22 млн. осіб) є 

волонтером та присвячує праці у волонтерських асоціаціях, проектах і групах 

взаємодопомоги більше 15 год. на місяць. У Південній Кореї вартість послуг 

волонтерства перевищує 2 млрд. дол. на рік. Досвід роботи волонтером мають 

26% громадян Японії, 48% із них упевнені в тому, що волонтерська праця є 

дуже корисною для особистого зростання та суспільства в цілому. 72% 

волонтерів Ірландії вважають, що вони виконують те, що ніколи не може бути 

зроблено оплачуваними робітниками. Загалом кожного року волонтерською 

діяльністю охоплено понад 100 млн. осіб дорослого населення планети [2, с. 

74].  

Волонтери з неурядових організацій в зарубіжних країнах часто стають 

авторами вдалих громадських проектів, які згодом справляють значний вплив 

на розвиток державних процесів.  

Так, наприклад, у Польщі мешканці міст особисто беруть участь у 

формуванні місцевих бюджетів і такий вплив на розподіл фінансів їх об’єднує, 

дає їм змогу реалізувати ті проекти, яких вони найбільше потребують [3]. 

 Особливістю волонтерського руху Франції є залучення волонтерів до 

роботи в місцевих органах влади, державних установах, навіть в органах поліції 

та громадської безпеки, посольствах і консульствах [4, с. 75]. Безперечно, 

важливого значення, особливо в кризові періоди суспільного буття, набуває 

волонтерська діяльність, спрямована на зняття соціальної напруги шляхом 

підтримки найбільш знедолених категорій населення; забезпечення гідного 

існування громадян, які через об’єктивні обставини не здатні піклуватись про 

себе самостійно; попередження негативних тенденцій державної соціальної 

політики, насамперед за рахунок оперативного реагування й надання 

ефективної адресної соціальної допомоги, що відповідає потребам і запитам 

конкретної людини, тощо. 



 133 

На сучасному етапі вітчизняна волонтерська діяльність, а також 

результати її впровадження зумовлюють суцільне схвальне ставлення 

суспільства та довіру до неї.  

Наголошуючи на підвищенні ролі громадянського суспільства в різних 

сферах діяльності органів публічного управління, Президент України Указом 

«Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» від 26 лютого 

2016 р. № 68/2016 затвердив Національну стратегію сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 рр., метою якої є створення 

сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження 

ефективної взаємодії громадськості з органами публічного управління на 

засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації й 

захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних 

інтересів із використанням різноманітних форм демократії участі, громадської 

ініціативи та самоорганізації, а стимулювання волонтерської діяльності є одним 

із завдань стратегічних напрямів [5]. Отже, саме волонтерські рухи є тим дієвим 

ресурсом для органів публічного управління, який у змозі швидко й ефективно 

реагувати на виклики часу, залучаючись до підтримки найбільш вразливих 

верст населення. Обґрунтовано, що в суспільствах з усталеною демократичною 

традицією участь добровольців у реалізації конкретних цілей і завдань органів 

публічного управління дає змогу залучати додаткові людські, організаційні, 

фінансові й технічні ресурси для надання соціальних послуг, сприяти процесу 

децентралізації державного управління та підвищенню його якості. 
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Нормативне регулювання та основні напрями діяльності 

 волонтерів на сучасному етапі 

Головний документ, який регулює волонтерську діяльність в Україні, 

прийнятий у квітні 2011 р. Закон України «Про волонтерську діяльність» від 

19.04.2011 р. № 3236-VI. З грудня 2013 по березень 2015 року 132 громадським 

об’єднанням надавався статус «волонтерської організації» відповідно до 

зазначеного Закону [1]. У березні 2015 року прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності» [2]. 

Законом, зокрема: скасовано необхідність надання організаціям статусу 

волонтерських організацій; передбачено здійснення волонтерської діяльності в 

зоні проведення антитерористичної операції (проведення бойових дій); 

передбачено надання одноразової грошової допомоги сім’ям волонтерів, як 

загинули в ході проведення антитерористичної операції, волонтерам, які 

отримали поранення; врегульовано питання добровільного страхування 

волонтерів, укладання договорів на провадження волонтерської діяльності 

лише за бажанням; визначено, що діти віком від 14 років можуть займатися 

волонтерською діяльністю за згодою батьків. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.08.2015 № 556 затверджено Порядок надання волонтерської 

допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності [3]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 604 

затверджено порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі 
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(смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або 

каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі 

проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту 

[4]. 

У разі загибелі (смерті) волонтера одноразова грошова допомога 

виплачується у розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для 

працездатних осіб на дату загибелі (смерті), членам сім’ї, батькам та 

утриманцям загиблого (померлого) волонтера у рівних частинах. У разі 

встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) 

одноразова грошова допомога виплачується волонтеру залежно від групи 

інвалідності у розмірі 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для 

працездатних осіб – особам з інвалідністю I групи; 200 - особам з інвалідністю 

II групи; 150 – особам з інвалідністю III групи. 

За даними Мінсоцполітики України станом на 05.12.2016 одноразову 

грошову допомогу отримали дев’ять сімей загиблих волонтерів та два 

волонтери у зв’язку із встановленням їм інвалідності на загальну суму 5,9 млн. 

гривень. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740 

затверджено Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

деяким категоріям осіб [5]. 

Отримали такий статус 6,1 тис. осіб. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2016 № 336 затверджено Порядок призначення та виплати 

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких 

категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». Таку допомогу призначено членам сімей 91 

загиблих та 22 особам, які встановлено інвалідність [6]. 

В продовженні викладення зазначеної теми необхідно зупинитися на 

реаліях сьогодення щодо волонтерської діяльності під час проведення АТО 

(ООС). Основними напрямами роботи волонтерського руху є: збір і доставка в 

зону воєнний дій різноманітних ресурсів (продукти харчування, ліки, одяг, 

амуніція, автотранспорт, військові прилади), ремонт та вдосконалення техніки 
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тощо; медична допомога постраждалим від бойових дій, оснащення госпіталів 

та лікарень; допомога переселенцям із Криму та зони АТО (ООС) (юридична, 

психологічна та гуманітарна допомога, пошук житла та роботи, адаптація до 

нового місця проживання та в соціумі); пошук зниклих безвісти, загиблих та 

робота з визволення полонених. 

Ведеться й діяльність в інших напряма – зокрема різноманітна допомога 

сім’ям учасників АТО (ООС). Основними засобами і способами допомоги є: 

збір коштів. Великі організації здебільшого збирають пожертви за допомогою 

різних систем безготівкових переказів (зокрема на банківські картки) і 

публікують в Інтернеті звітність; збір речей; довезення зібраної та закупленої 

допомоги до військових підрозділів за місцем їх дислокації, госпіталів, родин 

військовослужбовців [7]. 

Волонтери забезпечують українську армію такими ресурсами та 

послугами: медикаменти; лікування; безпілотні літальні апарати; техніка; 

ремонт техніки (автомобілі, бойові машини, літаки); ремонт будівель; 

модернізація зброї (приціли, тепловізори, прибори нічного бачення тощо); 

постачання закордонних виробів; засоби особистої безпеки; одяг (форма); 

зимове обладнання; їжа; засоби зв’язку; грошове забезпечення; юридична 

підтримка; обмін полонених. 

Досить часто життя солдата залежить від надання своєчасної допомоги. 

Відома волонтерська група «Вітерець» вважається додатковими руками 

військових лікарів. Фронт розтягнений, медиків не вистачає завжди. Волонтери 

виконують поетапно свою роботу, перший етап - доставка поранених з 

передової до шпиталів, найближчих до фронту. Тобто волонтери є найпершими 

руками військових лікарів [8]. З жовтня 2016 р. на сході України розпочалася 

19-а ротація Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. 

Миколи Пирогова. Медики добровольчого мобільного шпиталю повернулися 

на передову, оскільки Міністерство оборони погодилося офіційно залучити їх 

до проведення антитерористичної операції. Медики-волонтери зазначеного 

мобільного шпиталю за півтора року надали медичну допомогу понад 7000 

бійцям із зони АТО (ООС) [7]. 
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Отже, сучасна діяльність волонтерства не стоїть на місці, а а багатогранно 

розвивається. Законодавство в свою чаргу старається сприяти розвитку 

волонтерства та надавати певні послуги зі своєї сторони. В період АТО держава 

намагається підтримувати волонтерів різними способами, тому що саме зараз 

це найбільш поширена діяльність. 

У нашій державі існує низка актуальних проблем, що гостро потребують 

швидкого вирішення та пов`язані із провадженням волонтерської діяльності 

щодо відповідних категорій фізичних осіб – отримувачів волонтерської 

допомоги і стосовно певних об`єктів волонтерської діяльності. Саме тому, 

розкриваючи шляхи розвитку волонтерської діяльност, необхідно враховувати 

інтереси й отримувачів волонтерської допомоги, й об`єктів, на які спрямовано 

надання волонтерської допомоги, йволонтерів та волонтерських організацій. 

Спектр таких проблем дуже різносторонній, починаючи від належного 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення до інформаційного «голоду» 

з приводу головних засад провадження волонтерської діяльності та волонтерів 

зокрема. Перелік згаданих проблем не є вичерпним в силу постійного розвитку 

соціально-економічних відносин і охоплює незабезпечення у повній мірі 

реалізації прав вищезазначених осіб, які потребують волонтерської допомоги, 

зокрема у сфері освіти, користування транспортними послугами та зв`язком, 

безперешкодного доступу до об`єктів житлово-комунального та громадського 

призначення, інформації; обмежене фінансування програм соціального захисту 

інвалідів тощо.  
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Соціокультурна сутність благодійності 

Вивчення соціокультурної сутності благодійності в даний час грає 

важливу роль, тому що сьогодні відбувається відродження не тільки державної 

благодійної допомоги, а й приватних організацій, а також благодійності 

окремих юридичних осіб. Всі це сприяє наданню більш ефективної допомоги 

нужденним людям. 

Актуальність дослідження благодійності обумовлюється також 

особливостями трансформаційних процесів у сучасному суспільстві, нагальною 

потребою у вивченні змін, що відбуваються в соціокультурній сфері 

українського суспільства, а також негативними наслідками проведення 

сучасних соціально-економічних і політичних реформ, що показали нездатність 

державних структур у повному обсязі забезпечувати ефективне функціонування 

соціальної сфери [1]. 

Питання благодійності, її значення за різних історичних епох та систем 

суспільних відносин, еволюція благодійної діяльності та її форм, 

співвідношення понять «благодійність», «благодійництво», «благодійна 

діяльність» і «меценатство» досі залишаються дискусійними. У наукових колах 

не дійшли єдиної або визнаної більшістю думки щодо цієї наукової й суспільної 

проблеми. Наприклад, учений-історик Ф.Ступак вважає, що благодійна 

діяльність є, з одного боку, формою суспільних відносин у межах 

громадянського суспільства, а з другого – соціокультурним феноменом свого 

часу. Благодійність як соціальний феномен, що має багатовікову історію, 

можна впевнено, на думку вченого, вважати елементом культури, який вказує 
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на одну з особливостей способу життя, властивих суспільству протягом його 

розвитку [2]. 

Беручи до уваги характеристики, властиві благодійності і які відрізняють 

її від інших видів суспільної діяльності, слід визначити благодійність як 

добровільну діяльність громадян і юридичних осіб, здійснювану в формах 

безкорисливої (безоплатної або на пільгових умовах) передачі громадянам або 

юридичним особам майна, в тому числі грошових коштів, виконанні робіт, 

наданні послуг, надання іншої допомоги. Виходячи з вищесказаного, можна 

виділити загальні ознаки благодійності: 

1) Свобода вибору суб’єкта (вона здійснюється без адміністративного 

тиску) Благодійність лежить поза сферою офіційного адміністрування. Рішення 

в цій сфері приймаються, а дії робляться без приписів закону або офіційної 

політики. 

2) Відсутність утилітарних мотивів (ця діяльність не робиться з метою 

отримання прибутку, але непрямі пільги є – податкові, маркетингові та т.д.) 

3) Організованість і цілеспрямованість (тобто внесок здійснюється в 

реалізацію програм) 

4) Переважно безособовий характер (по об’єкту допомоги – на відміну від 

милостині, яку даєш на прохання конкретній особі); 

5) Наявність суспільно значущих цілей. 

Основні функції благодійності в суспільстві полягають в наступному: 

Економічна: забезпечення гідного існування тих громадян, які в силу 

об’єктивних особливостей і життєвих ситуацій не здатні самостійно подбати 

про себе; 

Соціальна: зняття соціальної напруженості шляхом вирівнювання рівня 

життя, підтримки найбільш знедолених верств населення, які з об’єктивних 

обставин не можуть адаптуватися в нових умовах; 

Громадська: заповнення непорозумінь в суспільних відносинах, що 

призводять до відходу, не по своїй волі, окремих категорій населення від 

прийнятих стандартів життєдіяльності, що обмежує їх можливості споживання 

суспільних благ і самореалізації; одночасно – вплив на громадську думку; 
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Політична: реалізація механізмів зворотного зв’язку населення і владних 

структур, формування соціальних пріоритетів від імені тих, хто в соціальному 

плані в силу об’єктивних причин не здатний відстоювати свої права; 

Маркетингова: задоволення потреб філантропів, надання потребуючим 

послуг по здійсненню благодійних проектів [3]. 

Творча: будівництво на кошти благодійників, спонсорів і меценатів 

установ культури: театрів і музеїв, шкіл ілікарень. 

На соціальному рівні благодійність у цілому пов’язана із процесами 

становлення й розвитку людського суспільства, із твердженням у ньому 

принципів взаємодопомоги й гуманізму як життєвої практики. Як 

соціокультурне явище, благодійність виступає у формі комплексу 

загальнокультурних і етичних концептів і категорій суспільного знання. Як 

форма соціального прояву, благодійність є вираженням гуманістичної 

спрямованості соціуму на утвір добра (блага) стосовно людини [4]. 

Благодійність, що розглядається як соціальне ціле, робить істотний вплив 

на стан соціальної напруженості в суспільстві або, як іноді кажуть, на 

морально-психологічний клімат її. Вона знімає, принаймні частково, гостроту 

протиріччя між багатими і бідними, заможними і незаможними, добровільно 

дарують і за своїм бажанням приймають ці дари. 

Благодійна діяльність – це багатосуб’єктний феномен, учасниками якого є 

різні категорії. Законодавство про благодійність під учасниками благодійності 

розуміє громадян і юридичних осіб, що беруть участь в благодійному процесі і 

грають в ньому різні ролі. Це – благодійники, благоотримувачі і добровольці. 

1) Благодійники – особи, які здійснюють благодійну діяльність. 

Здійснення благодійності – приватна і добровільна справа конкретної людини, 

оскільки це пов’язано з розпорядженням приватними ресурсами, 

матеріальними, фінансовими або трудовими. Кожен творить благо, вкладаючи в 

це власне уявлення про благо, про те, в якій формі і для кого його необхідно 

створити. Благодійники здійснюють благодійні пожертвування в різних 

формах: безкорисливої (безоплатної або на пільгових умовах) передачі у 

власність майна, в тому числі грошових коштів, об’єктів інтелектуальної 
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власності, безкорисливого наділення правами володіння, користування і 

розпорядження будь-якими об’єктами права власності, безоплатного або на 

пільгових умовах виконання робіт, надання послуг благодійним організаціям 

для цілей благодійної діяльності. 

Особливу роль у розвитку благодійності грають меценати. Меценатство 

охоплює ту частину благодійної діяльності, суспільна корисність якої очевидна, 

але вона не зводиться до задоволення нагальних, життєво важливих потреб 

конкретних людей. Сюди відносяться культура, мистецтво, наука. 

Благоотримувач меценатської діяльності теж конкретизований, але він отримує 

користь непрямим чином. Продукт меценатства, в силу своїх властивостей, не 

може бути обмежений у споживанні конкретною людиною. 

У благодійній діяльності можуть брати участь як приватні особи, так і 

різні юридичні особи. Корпоративна благодійність – це благодійна діяльність 

юридичної особи (корпорації, фірми, підприємства тощо), яку воно здійснює 

через посередників – благодійні організації, роблячи благодійні пожертви 

грошима, товарами або послугами, оплачуючи послуги і товари. 

Корпоративний благодійник може безпосередньо допомагати конкретним 

людям або групам, надаючи безкоштовно своє майно, засновуючи і фінансуючи 

корпоративний фонд [5]. 

2) Добровольці – громадяни, які здійснюють благодійну діяльність у 

формі безоплатного праці в інтересах благоотримувача, в тому числі в 

інтересах громадської організації. Робота з добровольцями є важливим 

фактором розвитку благодійності. В цьому напрямку досвід тільки 

напрацьовується. Як приклад можна привести програму, спрямовану на 

стимулювання волонтерства в галузі благодійництва. 

3) Благоотримувачі – це особи, які отримують допомогу добровольців або 

благодійні пожертвування від благодійників. Загальноприйняте визначення 

благодійності формулюється через вказівку суспільних проблем. Будь-які дії, 

спрямовані на їх рішення, визнаються благодійністю. Кожна проблема зазвичай 

має на увазі встановлену категорію населення, яка відчуває цю проблему. Види 

діяльності при цьому, як правило, не встановлюються жорстко, тобто 
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допускаються будь-які дії, які сприяють вирішенню проблеми. Проте, часто 

вказуються «заборонені» види діяльності, які ні за яких умов не належать до 

благодійності. 

4) Посередники. Для того, щоб відбувся акт благодійності, необхідно, 

щоб був виконаний повністю весь цикл благодійності. Основну роль в цьому 

циклі грають посередники, без яких наявний у суспільстві ресурс альтруїзму не 

може бути реалізований. До посередників у благодійності належать увсі 

суб’єкти, від яких залежить формування і реалізація благодійного ресурсу, 

виробництво благодійного продукту і його доставка цільовим 

благоотримувачам. Від дій посередників залежить кінцевий результат 

виконання циклу благодійності. 

Таким чином, жертводавець (благодійник) є джерелом благодійного 

ресурсу; посередник в благодійності здійснює управління цим ресурсом; 

благоотримувач є споживачем продукту благодійного процесу. На відміну від 

благодійника посередник керує не власними ресурсами, їх призначення вже 

пов’язано із запитом благодійника або цільовою функцією посередника. Для 

громадського об’єднання ця цільова функція визначається місією і статутними 

цілями. Саме посередник відповідає за ефективність функціонування всього 

циклу. Ефективність включає низький рівень витрат і «точність» цільової 

доставки продукту благодійності до благоотримувача. 

Найбільш важливим посередником в благодійності є благодійна 

організація, можливості якої визначаються її соціальною місією і певними 

пільгами, оптимізують її участь у благодійній діяльності. На відміну від інших 

посередників тільки у неї здійснення благодійництва або створення для цього 

відповідних умов є цільовою функцією і суспільною місією. У інших 

посередників участь в добродійності не є метою їх діяльності і може бути 

мотивоване конкретним інтересом. 

На основі узагальнення, систематизації і аналізу зарубіжного і 

українського досвіду благодійництва сформульовані найважливіші принципи 

функціонування всієї системи благодійності. 
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Перш за все, це принцип рівноправності всіх членів суспільства на участь 

у благодійній діяльності без будь-якої національної, етнічної, політичної 

дискримінації, як для громадян, так і біженців, вимушених переселенців, осіб 

без громадянства. 

Принцип адресності передбачає надання будь-якої форми благодійної 

допомоги конкретним групам нужденного населення відповідно до законодавчо 

прийнятими критеріями та побажаннями благодійників [3].  

Принцип правової забезпеченості досягається за рахунок розробки нових 

та впорядкування діючих законодавчих та інших нормативних актів, що 

регулюють сферу благодійності. 

Наукова обґрунтованість системи благодійності передбачає застосування 

теоретичних, методичних і експериментально-апробованих механізмів і 

технологій, які довели на практиці свою ефективність у вирішенні проблем 

благодійності. 

Важливим принципом вбудовування благодійності в систему соціальної 

політики є інформаційна достатність супроводу благодійних акцій. Необхідним 

критерієм ефективності функціонування благодійних організацій є доступність 

послуг благ нужденним групам населення, тобто здатність благодійників 

своєчасно, чітко виявляти і максимально здійснювати свої статутні функції. 

Отже, благодійність як соціальне явище обумовлене його специфічними 

особливостями: високим ступенем зацікавленості людей; можливістю 

існування особистісно-індивідуальної ініціативи, групової; суспільної 

зацікавленості. 

Отже, у наші дні благодійність виступає формою соціальної діяльності, 

яка проявляється в любові до ближнього, в жертовності, у допомозі нужденним, 

у доброті до всього навколишнього, що безпосередньо відображається у 

конкретних діях та вчинках людей. 
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Прагматичний гуманізм як сучасний напрямок у соціальній роботі 

У сучасній онтології людини тема «прагматичного гуманізму» є 

надзвичайно цікавою і дискусійною. Адже цей напрям, який отримав 

поширення на поч. ХХІ ст., виходить із того, що на різних етапах історичного 

розвитку ідеї гуманізму набували нового трактування, підпадаючи під вплив 

нових соціальних, культурних, історичних, політичних, релігійних та інших 

чинників. Стосовно генезису соціальної роботи, прагматичні вияви 

людинолюбства ми бачимо уже у організації допомоги нужденним ще в XVI – 
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XVII ст., а потім у епоху Просвітництва, коли поступово проводиться 

розмежування на дійсно потребуючих (каліки, вдови, діти-сироти) та «здорових 

бідняків», які не виявляли бажання працювати, сподіваючись на милостиню чи 

церковну благодійність. 

Тим не менше, впродовж усього ХХ – поч. ХХІ ст. саме гуманістичний 

напрямок у філософії здійснив чи не найбільший вплив на теорію і практику 

соціальної роботи. Значний вплив на формування систем соціального захисту 

здійснили й філософські засади. Сучасний прагматичний гуманізм постає як 

версія світського гуманізму, що базується на чотирьох ключових моментах: 1) 

здоров’я мозку; 2) управління настроєм; 3) контроль імпульсів; 4) критичне 

мислення. він стверджує, що може досягти наочних результатів, які роблять 

його перевагою як традиційних релігій, так і нерелігійних філософій [5]. 

Румунський дослідник Петру Стефару у праці «Філософія та соціальна 

робота: філософські основи, моделі та джерела гуманістичної соціальної 

роботи», досліджуючи еволюцію соціальної онтології до гуманістичного 

підходу, зазначає, що система цінностей та методологія гуманістично-

орієнтованої соціальної роботи найбільш потужно виявляються саме в 

прикладній гуманістичній філософії, насамперед у екзистенціальному, 

персоналістичному, етично-релятивістському та онтологічно-духовному 

підходах [6]. 

Гуманістична філософія, як частина загальної філософії, орієнтована на 

ціннісну концепцію людського буття, надаючи значення індивідуальності, 

суб’єкту, людині через атрибути свободи та самовизначення. Вона виходить із 

поваги до людини як особистості, як до Особи, в противагу підходам, які бачать 

людину та її буття як простий статистичний елемент у соціальній структурі. Це 

антропоцентристський та особистісно-орієнтований підхід [6], який здійснив 

значний вплив на розвиток гуманістичної теорії соціальної роботи. Соціальна 

робота / соціальний добробут знаходиться між гуманістичною соціальною 

онтологією та соціальною роботою з акцентом на інтеграцію людини, яка 

опинилася у складній життєвій ситуації, до соціальної групи (сім’ї) із 

гуманістично-онтологічною парадигмою.  
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Отже, гуманістична соціальна робота потребує більш швидкого 

втручання у вирішення проблем або більш активної реакції на соціальні зміни. 

Це, в свою чергу, вимагає розвитку особистого потенціалу клієнта для 

вирішення труднощів та покращення якості життя, а також довгострокового 

залучення до співпраці. Соціальна робота також спрямована на психологічну 

ефективність, на розширення можливостей закладів соціальної роботи та 

соціального забезпечення у середовищі клієнта. Як складна і багатовимірна 

діяльність, практика соціальної роботи в цілому стосується індивідуальних та 

особистих проблем, а також широких соціальних проблем, таких як бідність, 

безробіття та домашнє насильство, керуючись цінностями та принципами права 

людини та соціальної справедливості [6]. 

У наш час сформувалося ряд напрямків у гуманізмі: він набуває 

світського (громадянського) та релігійного забарвлення, в ньому, під впливом 

філософських та наукових позицій активізуються як ідеалістичний, так і 

матеріалістичних підходи, в певні періоди домінують оптимістичні, 

песимістичні, прагматичні чи конформістські позиції. Проте усі вони вихідним 

пунктом містять ідею визнання людини як найвищої онтологічної цінності, 

повагу до людської особистості, а відтак, у соціальній роботі акцентується 

увага на гарантіях основних прав особистості, підтримки соціально вразливих 

категорій, можливості розкриття внутрішніх сил особи для подолання складної 

життєвої ситуації, розкриття потенційних можливостей людини [1, с.48].  

В останні десятиліття має місце своєрідна переоцінка класичних 

гуманістичних засад: від позицій крайнього антропоцентризму відбувся перехід 

до т. зв. «прагматичного» гуманізму. Що ж відрізняє прагматичний гуманізм 

від гуманістичної філософії? Для нього характерним є ідея свободи особистості, 

етичні принципи ненасильницького активізму, гуманізація суспільних відносин 

для досягнення суспільної згоди. Гуманістичний прагматизм наголошує на 

тому, що інтереси та потреби людини відіграють вирішальну роль у створенні 

соціальної реальності. Тому він підкреслює: ми відповідальні формування 

світу, в якому живемо. Він вимагає врахувати безліч точок зору та висловити 
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критичну позицію щодо, на перший погляд, абсолютних тверджень, щоб 

оскаржити встановлений статус-кво і прагнути до кращого.  

Так, Є. Сєдов зазначає, що на всіх етапах історії людства гуманізм не був 

породженням чистого альтруїзму, а завжди допомагав досягати тих чи інших 

прагматичних цілей, пов’язаних із необхідністю виживання в суворих 

природних умовах. В останні роки ми стали свідками того, що не підкріплені 

практичними діями заклики до гуманності і милосердя стають все більш 

лицемірними в міру того, як збільшується кількість жертв міжнаціональних 

конфліктів і все більш широкі верстви населення опиняються за межею бідності 

внаслідок галопуючої інфляції і запаморочливого зростання цін на продукти і 

товари першої необхідності. Загострення конкурентної боротьби за виживання, 

за природні ресурси і території стимулює пробудження тих спочатку властивих 

людям «агресивно-егоїстичних інстинктів». Підкоряючись цим інстинктам, 

особа починає ділити людей на «своїх» і «чужих». Гуманізм же переважає 

тільки в умовах комфорту, який створюється прагматичною діяльністю. 

Втративши навіть елементарні умови існування, людина проявляє зовсім інші 

свої якості. Проте якщо в цивілізованому світі відбуваються засновані на 

«прагматичному гуманізмі» процеси інтеграції людства в єдину злагоджено 

функціонуючу систему, то українське суспільство, як суспільство 

пострадянського простору, поки ще пливе «проти течії», сповільнюючи 

загальний прогресивний процес, що відбувається у світі. Залишається 

сподіватися, що явища ці мають минущий характер і не затягнуться на занадто 

тривалий термін [2, с.84-86]. 

Соціального забарвлення прагматизму надавав і один із його засновників, 

В. Джемс. Будь-яка теоретична проблема (релігійна, філософська, наукова) 

набуває смислового значення лише через відношення до потреб чи інтересів 

людини, адже істина – не просто практичність, а в першу чергу корисність ідеї 

для людини, спільноти, людства [3]. Це положення підхоплюють сучасні 

прихильники прагматичного гуманізму, а його світоглядний потенціал 

спирається лише на людські ресурси. Виходячи з ідей В.Джемса та Ф.Шиллера, 

вони виділяють принципово гуманістичний напрямок прагматизму, 
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спрямований на сприяння творчості людини та її трансформаційній дії, яка 

ґрунтується на щоденному досвіді і підкреслює нашу відповідальність за 

прагнення до кращого. 

Джон Дьюї розглядав істину як «обґрунтоване твердження». 

Впровадження наукових знань буття людини покращить її життя, показавши, 

які цінності ми повинні підносити та плекати, узгоджуючи їх із нашими и 

знаннями [7]. 

Співробітник факультету Центру культурної соціології Єльського 

університету, викладач у коледжі Мюррея Едвардса (Кембридж) Маркус 

Морган припускає, що повернення до гуманізму – це відхід від приписування 

змін безособовим і абстрактним силам та поворот до питань, які залучають 

людину до процесу творення кращого життя. М. Морган стверджує, що 

потрібно звернутися до творчих можливостей, які породжують предметну 

надію. Такий підхід він вважає емпіричним, оскільки він притаманний 

конкретним людським вчинкам, і активним, орієнтованим на майбутнє, 

оскільки людина отримує можливість до виходу «за межі» обставин, які 

призводять до цих вчинків [4]. 

Як же узгоджується прагматизм із гуманізмом? Основний гуманістичний 

етичний принцип – це ствердження цінності та гідності кожної людини. 

Прагматизм, як філософське вчення, є вченням про те, що ідеї потрібно 

розглядати з точки зору їх практичного впливу та наслідків. Отже, взаємодія 

наукового підходу із етичними засадами та вищими цінностями стануть 

підґрунтям для прогресивних суспільних змін. На цих засадах ґрунтується і 

соціальна робота, де людина є вихідним і кінцевим пунктом діяльності. 
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Безпритульність та сирітство як соціальні наслідки війни  

(на прикладі Волині 40-50-х рр. ХХ ст.) 

Одним із динамічних напрямків розвитку європейської та 

північноамериканської історіографії другої половини 1960–1990-х років є нова 

соціальна історія, яка ставить за мету пізнання історії як складного процесу 

соціальної взаємодії різних макро- та мікросоціальних груп. Антропологічна 

(людинознавча) концепція історичних досліджень, що стала актуальною в 

Україні з початком 2000-их років, пропонує вивчати минуле через деталі життя 

окремо взятої людини, групи чи спільноти людей.  

Соціальні складові повсякденності суспільства – умови життя та 

спілкування людини, труднощі, які долала, чим харчувалася, про що думала, як 

працювала тощо мають віднайти місце в історії. Викладене вище робить 

актуальною тему соціальних наслідків війни. Повоєнна історії України та оремо 

взятих регіонів, в тому числі Волині, мають стати застереженням для сучасних 

політиків, які допустили конфлікт на сході України, який переріс в 

неоголошену війну, не задумуючись про його соціальні наслідки.  

Повоєнна історія жителів України переповнена трагедіями і болем 

окремих сімей і цілих родин, нестерпними соціально-побутовими умовами і 

неймовірними психологічними практиками виживання людини, і окремо взятої 

дитини у зруйнованій країні і зруйнованому світі дитинства. До найбільш 

трагічних наслідків війни слід віднести дитяче сирітство – велику кількість 

дітей, що втратили батьків.  

У 1941-1942 рр. з прифронтової смуги України було вивезено 976 

дитячих будинків зі 107223 вихованцями [1, 131]. Надалі кількість сиріт 
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неухильно зростала. У першому кварталі 1944 р. на звільненій території 

України налічувалося 67 тис. сиріт (у т.ч. 10,2 тис. – безпритульні), а в грудні 

1944 р. – 125 тис. (21 тис. – безпритульні). До 1 вересня 1945 р. на облік взято 

162 тис. сиріт і 1 млн. 166 тис. напівсиріт [2, 157]. 

У перші повоєнні роки гостро постала проблема дитячої безнаглядності. З 

цією метою створювалася мережа прийомників-розподільників, дитячих 

будинків, спеціальних училищ для сиріт і напівсиріт. Станом на грудень 1945 р. 

у Волинський дитячий прийомник-розподільник поступило 598 безпритульних 

і безнаглядних дітей [3, 3], у грудні 1946 р. прибуло ще 140 осіб. [4, 6]. 

Найбільша кількість такої категорії дітей була зареєстрована з 29.06. 1948 р. до 

27.12. 1948 р. – 1012 осіб. У наступні роки кількість дітей, що поступили у 

Луцький ДПР дещо зменшилась: станом на 12 січня 1950 р. зареєстровано 417 

ос., на березень 1951 р. – 519 ос., у серпні 1953 р. – 133 ос. [5, 22-42]. 

Дієвою у цьому напрямку була робота профспілок. Профактив брав 

участь у виявленні безпритульних дітей, їх обліку, оформленні документів на 

опіку, патронаж, усиновлення. Часто опікунами ставали цілі трудові колективи. 

Трудящі республіки зібрали близько 830 тис. крб., що пішли на утримання 

дитячих будинків, їдалень, а також 280 ясел і дитсадків, в тому числі й у 

Волинській області. До кінця 1943 р. у дитячі заклади і на патронування до 

трудящих оформлено близько 3 тис. дітей. Для них зібрано 23 тис. крб., 180 

пудів хліба, одяг і взуття [6, арк. 83]. 

Виконавчий комітет Волинської обласної Ради депутатів трудящих 25 

вересня 1944 р. постановою № 250 «Про організацію спеціальних дитячих 

будинків», відповідно до постанови Раднаркому УРСР, прийняв рішення 

організувати у Луцьку спеціальний дитячий будинок на 180 дітей. Крім того, 

передбачалося перетворення Володимир-Волинського дитячого будинку 

звичайного типу у спеціальний дитбудинок на 120 дітей [7, арк. 1-2]. На кінець 

1946 р. в області функціонувало 9 дитбудинків, з яких 2 для шкільного віку, 6 

для дошкільного і 1 для глухонімих. На січень 1947 р. органами народної освіти 

взято на облік дітей, що лишилися батьків – 2732 ос., з них влаштовано в 

дитбудинки – 374 ос., взято на патронаж – 535 ос., на опіку – 1185 ос., 
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усиновлено – 190 ос. Крім того, влаштуванням дітей займались органи охорони 

здоров’я. Лише у січні 1946 р. ними влаштована 171 дитина, що залишилася без 

батьків, з них у дитячі будинки – 108, на патронаж – 47, усиновлено – 16 дітей 

[8, арк. 2]. 

Щоправда, не завжди і не скрізь вдавалось потурбуватися про найменш 

захищену категорію населення, якими були діти-сироти, виділити для них все 

необхідне для життя. Близько половини вихованців дитячих будинків України у 

кінці 1944 р. не мали теплого верхнього одягу, взуття, ковдр, матраців. Не 

кращою була й ситуація на Волині [9, арк. 105]. 

Дирекцією і медичним персоналом дитбудинків області здійснювалися 

заходи щодо дотримання санітарного режиму та поліпшення 

медобслуговування. Однак житлово-побутові та санітарно-технічні умови 

вихованців більшості дитячих закладів залишалися незадовільними. Так, 

станом на травень 1950 р. 460 вихованців дитбудинків не мали окремих ліжок і 

спали по двоє, 5 дитбудинків не мали лазні і мили дітей прадідівським 

способом, в антисанітарних умовах, 7 закладів не мали роздягалень і зберігали 

верхній одяг у спальнях та робочих кімнатах. Ізолятори та дезкамери не 

забезпечували належної ізоляції хворих і дотримання відповідного санітарного 

режиму. 

У деяких дитбудинках умови були нестерпними, зокрема в 

Римачівському, Вовнянському, Любитівському, Боратинському та Володимир-

Волинському № 2 на одну дитину в середньому припадало 0,9 – 1,5 площі, 

замість встановленої норми – 2,5 – 3 м2 [10, арк. 24]. Не всі будинки в достатній 

мірі були забезпечені постільним приладдям, зимовим одягом і взуттям, 

меблями. У деяких з них був лише 10-15 денний запас палива, а в 

Римачівському дитбудинку його зовсім не було. Облспоживспілка, міські 

магазини не змогли забезпечити безперебійного постачання дитячих закладів 

продуктами харчування: наряди видавались і отоварювались з великими 

запізненнями. Мали місце випадки, коли місяцями дитбудинки не отримували 

круп, м’яса, цукру. У ряді будинків не вистачало належної кількості картоплі, 

овочів, згідно норм постачання [11, арк. 6]. 
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Таким чином, тяжким соціальним наслідком Великою Вітчизняною війни 

була велика кількість людей, які потребували допомоги. Повсякденне життя 

таких категорій як діти-сироти і напівсироти, безпритульні діти, багатодітні 

родини було ще одним повоєнним випробуванням мирного часу. І хоча 

повоєнна історія Волині свідчить про турботу органів соцзабезу та профспілок з 

надання допомоги таким категоріям населення, однак держава у 40-50 роки 

минулого століття своїми заходами не перейшла до системного забезпечення 

інтересів тих, які найбільше цього потребували і з якими пов’язувалось 

майбутнє краю.  
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Щодо особливостей правового регулювання працевлаштування осіб з 

інвалідністю 

У статті 1 Конституції України закріплено, що Україна є суверенною і 

незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою [1]. Як 

соціальна держава Україна визнає людину найвищою соціальною цінністю, 

розподіляє суспільне багатство згідно з принципом соціальної справедливості 

та піклується про зміцнення громадянської злагоди у суспільстві. 

Основними завданнями соціальної держави є створення умов для 

реалізації соціальних, культурних та економічних прав людини, сприяння 

самостійності і відповідальності кожної особи за свої дії, надання соціальної 

допомоги тим громадянам, які за певних обставин не можуть забезпечити 

достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї, та надати таким громадянам 

можливість зреалізувати своє право на гідний рівень життя. Мова йде про таку 

соціально вразливу та чи не найбільш соціально не захищену верству 

населення, як особи з інвалідністю. Особлива увага до проблем зайнятості осіб 

з інвалідністю і соціального захисту цієї категорії осіб обумовлена тим, що 

вони не в змозі нарівні з усіма конкурувати на ринку праці через зниження 

рівня працездатності, хоча стаття 43 Основного Закону декларує право кожного 

на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно погоджується. Цьому праву відповідає 

обов’язок держави створити умови для повного здійснення громадянами права 

на працю, гарантування рівних можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, реалізації програми професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб [1]. 

Особливість здійснення особами з обмеженими фізичними 

можливостями права на працю виявляється в тому, що для них ця можливість 
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об’єктивно обмежена рамками збереження працездатності, протипоказаннями 

окремих видів праці у зв’язку зі станом здоров’я, обмеження щодо залучення їх 

до нічних, надурочних робіт тощо. Для інтегрування таких людей до існуючої 

системи суспільних відносин нарівні зі здоровими необхідно втілювати в життя 

належні організаційні, економічні й правові заходи – ті, що лежать в площині 

компетенції держави, адже без державної підтримки та сприяння вирішити цю 

проблему не вбачається можливим.  

Здоровій людині реалізувати своє право на працю, гарантоване 

Конституцією України, не так складно, адже вона сама в змозі обрати собі 

професію, рід занять, місце роботи згідно з покликанням, здібностями, 

професійною підготовкою, освітою, вподобаннями й укласти трудовий договір, 

а також, у разі порушення своїх трудових прав, ставити питання про їх захист 

та відновлення. А от особам з інвалідністю здійснити своє бажання працювати 

досить важко без створення належних умов для використання їх праці. 

Важливим у напрямку вирішення проблеми працевлаштування осіб з 

інвалідністю стало прийняття Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі – Закон), в якому передбачено 

квоту, яку мають виконувати роботодавці при прийомі на роботу людей з 

інвалідністю. Зокрема ст. 19 зазначеного Закону закріплює для підприємств, 

установ, організацій, в тому числі підприємств громадських організацій людей 

з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, з 

чисельністю працюючих 8 та більше осіб, норматив робочих місць в розмірі 4,0 

% від чисельності штатних працівників, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у 

кількості одного робочого місця [2]. Згідно з Законом, роботодавці самостійно 

здійснюють працевлаштування людей з інвалідністю відповідно до нормативів 

робочих місць, які однаково поширюються і на державний, і на приватний 

сектори економіки. І хоча в ст. 20 Закону для роботодавців, які порушують 

зазначену квоту, передбачені адміністративно-господарські санкції, які вони 

щороку мають сплачувати відповідним відділенням Фонду соціального захисту 

інвалідів, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на 

відповідному підприємстві, в установі, організації, за кожне робоче місце, 
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призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з 

інвалідністю, однак, навіть це не змушує багатьох роботодавців брати на 

роботу працівників, які мають інвалідність.  

Великі суми адміністративно-господарських санкцій, що були сплачені 

роботодавцями, які не виконали нормативу щодо працевлаштування осіб з 

інвалідністю, свідчить про їх небажання брати на роботу осіб з інвалідністю, а 

також про те, що їм простіше сплатити санкцію, ніж створити відповідні умови 

та знайти потрібного працівника. 

Низька конкурентоспроможність осіб з інвалідністю на ринку праці, 

бідний банк вакансій для цієї категорії громадян ускладнюють вирішення 

питання їх працевлаштування, а в сільській місцевості і зовсім 

унеможливлюють. 

Бачиться, що державну політику у сфері забезпечення прав осіб з 

інвалідністю, в тому числі і трудових, треба формувати з урахуванням 

міжнародних нормативних документів і стандартів та на підставі позитивного 

міжнародного досвіду з огляду на особливості України, ресурси й населення. 

Саме вони мають лягти в основу розроблення національних програм, 

спрямованих на забезпечення й захист прав і законних інтересів цих осіб. Серед 

напрямів державної політики, спрямованих на вирішення проблеми 

працевлаштування осіб з інвалідністю, мають бути заходи щодо економічного 

стимулювання роботодавців надавати робочі місця людям з обмеженими 

фізичними можливостями; втілення в життя нових форм працевлаштування; 

створення нових пристосованих та адаптованих робочих місць саме для цих 

верств населення; тісна співпраця Державної служби зайнятості, відповідних 

відділень Фонду соціального захисту інвалідів з роботодавцями тощо. 
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Кадровое обеспечение аграрной отрасли Республики Беларусь 

 

Сельские регионы занимают около 90% территории Республики Беларусь 

и почти 30% населения проживают на селе. Более 2 тыс. организаций 

занимаются сельскохозяйственным производством. В них занято около 450 тыс. 

человек. (11% от общего числа занятых в экономике). 

Производство на селе обеспечивает продовольственную безопасность 

страны – важнейшую составляющую национальной безопасности. Если 

сельское хозяйство в структуре ВВП Беларуси занимает 9-10%, то в 

агропромышленный комплекс в целом – более 30%. Именно этот факт является 

во многом причиной постановки проблемы и проработки комплекса мер по 

возрождению и развитию белорусского села. 

Проблема кадрового обеспечения сельскохозяйственных организаций 

всегда была актуальной для агропромышленного комплекса Республики 

Беларусь, и не только в количественном отношении, но и с точки зрения 

качественного состава работников. Дело в том, на предприятиях агросферы 

сохраняется тенденция, связанная с переизбытком числа работников низкой 

квалификации и нехваткой именно квалифицированных кадров, которые 

являются главной производительной силой общества. Численность, динамика, 

профессиональный и образовательный уровень калифицированных кадров – 

один из важнейших факторов развития общества. Поэтому не теряет своей 

актуальности недостаточная укомплектованность сельхозпредприятий кадрами 

средней и высшей квалификации.  

Согласно данным статистического учета, на 1 января 2018 г. в 1357 (2011 

г. их было 1613) сельскохозяйственных организациях различных форм 

собственности (государственная, республиканская,частная и т. д.) страны было 
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занято 60,4 тыс. руководящих работников и специалистов, в том числе с 

высшим образованием – 45,5%. Подготовку специалистов для АПК Беларуси 

осуществляют 4 аграрных вуза и 28 колледжей. В организации АПК ежегодно 

направляются около 2 тыс. специалистов с высшим образованием. 

Если рассматривать кадровую ситуацию в целом, в аграрной отрасли 

уровень обеспеченности персоналом рассматриваемой категории составляет 

92%. Иными словами, сельскохозяйственным организациям не хватает свыше 

5,5 тыс. руководящих работников и специалистов, чем положено по штатному 

расписанию. Численность главных специалистов в 2015 г. по сравнению с 2014 

г. уменьшилась на 10%. При этом наибольший дефицит наблюдался в Минской 

области, где обеспеченность руководящими кадрами составила 90% от 

потребности. Во всех остальных областях вакантными оставались 5-8% 

руководящих должностей. В короткие сроки решить эту проблему не 

получится, поскольку подготовка данных лиц занимает около 5-ти лет и связана 

с достаточно значительными материальными и финансовыми издержками. 

Необходимо отметить, что тенденция неукомлектованности 

специалистами сельскохозяйственного профиля присуща всем регионам 

Беларуси. И это несмотря на то, что ежегодно всеми аграрными вузами 

республики, реализующими программы высшего образования выпускается от 

4313 чел. в 2010 г. до 4687 человек в 2017 г., т. е. налицо тенденция увеличения 

специалистов с высшим образованием [2, с. 45]. 

Более того, учреждениями образования, реализующими программы 

среднего специального образования было подготовлено в 2010 г. 6107 чел., а в 

2017 г. – 4136 человек. Складывается парадоксальная ситуация, когда казалось 

бы, теоретически кадровый вопрос в аграрном секторе экономики решен. 

Однако реальное положение дел обстоит иначе так, как не наблюдается 

заметного улучшения качественного состава кадров. По статистике, удельный 

вес главных специалистов с высшим образованием на начало 2015 г. составлял 

67%, а в Витебской области только 58%, Гомельской и Могилевской областях – 

62%. Третья часть должностей главных специалистов занята работниками, 

имеющими среднее специальное образование. К сожалению, достаточно низкий 
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уровень закрепляемости специалистов на селе. Только 50% выпускников 

учреждений образования, отработавших установленный после распределения 

срок, остаются работать в сельхозорганизациях. Остальные часть специалистов 

предпочитают устраиваются работать на предприятиях и в организациях совсем 

не аграрного профиля, относящихся к другим сферам деятельности. 

В списке самых востребованных в белорусском АПК руководителей на 

начало года лидировали главные зоотехники, которых не хватало 218 человек. 

На втором месте оказались главные ветврачи – 169 вакансий. Главных 

инженеров и агрономов требовалось 95 и 92 соответственно, главных 

экономистов 35. Более или менее нормальной была только ситуация с главными 

бухгалтерами: дефицит по этой специальности составлял 16 человек. В целом 

по стране обеспеченность главными зоотехниками составляет 82%, агрономами 

– 82%, зоотехниками – 80%, инженерами – 88%, зооветспециалистами – 82%. В 

2017 г. уровень сменяемости квалифицированных кадров в 

сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь составил 14%. В 

сельхозорганизациях республики работает 55,3 тыс. руководящих работников и 

специалистов, а также более 231 тыс. рабочих. Обеспеченность отрасли 

кадрами на протяжении последних лет стабилизировалась на уровне 94% – по 

руководящим работникам и специалистам и 97% – по рабочим. Выбытие 

руководящих работников и специалистов составило в 2017 г. 13,8% (в 2016 г. – 

14,6%) [2, с. 135]. 

Во всех регионах наиболее востребованы специалисты зооветеринарного 

профиля, трактористы-машинисты и операторы машинного доения. 

Причинами недостаточного обеспечения организаций 

квалифицированными кадрами и значительного уровня их оттока остаются 

сложные условия труда, ненормированный рабочий день, нестабильное 

финансовое положение хозяйств, невысокий уровень зарплаты. 

На первый план в решении проблемы закрепления на селе руководящих 

кадров выдвигаются мотивирующие факторы. Среди основных причин высокой 

сменяемости и низкой заинтересованности руководителей и специалистов 

можно выделить: невысокий уровень заработной платы; отсутствие условий 
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для ее повышения; ненормированный рабочий день; недостаточное внимание 

руководителей сельхозорганизаций к нуждам и запросам молодых 

специалистов; неудовлетворенность управленческого персонала социально-

бытовыми условиями и морально-психологическим климатом. 

Однако позитивная динамика в отрасли все же присутствует. Не 

последнюю роль в этих изменениях сыграла новая политика в отношении 

сельскохозяйственных учебных заведений. Одной из мер стало расширение 

набора на специальности агрономического и технического профиля. В то же 

время сократился набор на другие маловостребованные специальности. 

Еще одной серьезной мерой стало утверждение в 2013 году в 

образовательный процесс аграрных вузов практико-ориентированные 

образовательных стандартов. Ее следствием стало увеличение времени в 

учебных планах на проведение учебных и производственных практик в среднем 

с 40 до 70%. по таким специальностям, как «зоотехния», «агрономия» и 

«техническое обеспечение процессов сельхозпроизводства» – на 72%. При этом 

учебные практики на 1–3 курсах студенты проходят в учебно-опытных 

хозяйствах, а также, в случае производственной необходимости, в других 

близлежащих базовых сельхозорганизациях. На старших курсах 

производственная практика проводится в базовых хозяйствах, а преддипломная 

– по месту распределения выпускника. Учреждения образования 

взаимодействуют с организациями АПК. Так, на базе передовых организаций 

функционируют 155 филиалов кафедр учреждений высшего образования [1]. 

Таким образом, многие годы наличие и обеспеченность кадрами 

сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь является системной 

проблемой. Ее эффективное решение требует комплексного подхода. Как 

показыает практика, механическое увеличение объемов подготовки 

специалистов вузами страны не решает проблему комплектации предприятий 

АПК Беларуси квалифицированными кадрами. Как показывает практика, 

молодежь стремится самореализоваться в других сферах с более достойной 

оплатой труда. В этой связи определяющей становится тенденция сокращения 

общей численности трудовых ресурсов в сфере АПК, что не может 
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благоприятствовать совершенствованию аграрной экономики нашей страны. 

Поэтому для воспроизводства трудового потенциала белорусского села 

необходимо не только совершествовать профориентационную работу среди 

сельских школьников, но и расширять комплекс государственных мер, 

направленных на закрепляемость специалистов в сельскохозяйственной 

отрасли Республики Беларусь. 
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Соціально-економічні проблеми зайнятості населення на вітчизняному 

ринку праці 

Зайнятість населення є важливою категорією сучасної економічної теорії 

та має багато визначень [1], які по-різному розкривають зміст цього 

багатогранного та важливого поняття. На основі опрацювання думок багатьох 

вітчизняних учених та нормативно-правових актів запропоновано під 

зайнятістю населення розуміти трудову діяльність громадян яка не заборонена 

законодавством, пов’язана із задоволенням потреб людини у праці, реалізацією 

її особистих інтересів і творчого потенціалу, досягненням відповідного статусу, 

і як правило, приносить заробіток (дохід ) у грошовій або іншій формі.  

У свою чергу, проблеми, які виникли внаслідок дисбалансу інтересів 

основних сторін соціально-трудових відносин у сфері зайнятості населення 
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можна згрупувати у розрізі кожної з цих сторін. Зокрема, до основних проблем 

забезпечення ефективної зайнятості економічно активного населення з позицій 

працівників можна віднести низьку ймовірність працевлаштування за 

спеціальністю, оскільки існуюча система освіти не спрямована на підготовку 

спеціалістів відповідно до сучасних та перспективних потреб ринку праці.  

Як наслідок сьогодні виник надлишок фахівців економічного та 

юридичного профілю та дефіцит фахівців технічного профілю. У результаті 

держава або робоча сила несуть, по суті, подвійні витрати – спочатку на 

підготовку фахівців, а потім на їх перекваліфікацію чи виплату допомоги по 

безробіттю. Серед важливих проблем, які не сприяють виробленню належних 

стимулів до ефективної зайнятості економічно активного населення, можна 

виділити низький рівень реальної заробітної плати та несвоєчасність її виплати 

у багатьох видах економічної діяльності та в окремих роботодавців. 

Сьогодні чітко проявляється диспаритет в рівнях оплати праці у сфері 

сільського господарства та у сфері надання фінансових послуг. Багато 

підприємств середнього і малого бізнесу нерідко не дотримуються строків 

виплати заробітної плати або приховують її реальний рівень з метою 

оптимізації витрат. 

Також слід звернути увагу на фактичну безпорадність профспілкових 

організацій в питанні захисту інтересів зайнятих, адже в ринкових умовах саме 

роботодавці у більшості випадків відстоюють власні інтереси зниження 

витратності роботи за рахунок економії фонду оплати праці з метою 

збільшення прибутків. В таких умовах профспілкові комітети виконують 

переважно символічну роль, як правило, підтримуючи рішення керівництва, які 

суперечать інтересам працівників. 

У значній мірі невирішеність попередньої проблеми призводить до 

незадоволеності працівників своїм беззахисним становищем на підприємстві, 

що веде до конфліктних ситуацій, які провокують збільшення рівня плинності 

кадрів у більшості роботодавців. В таких умовах питання забезпечення 

ефективної зайнятості персоналу підприємства відходить на другий план, 
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оскільки працівники самостійно не можуть відстоювати свої інтереси перед 

роботодавцем.  

З іншого боку, можна виділити і ряд проблем, які перешкоджають 

забезпеченню ефективної зайнятості з позицій роботодавців. До основних з них 

можна віднести невідповідність обсягів та рівня підготовки спеціалістів у 

системі освіти потребам ринку праці. Ця проблема виникла через відсутність 

єдиної державної системи аналізу і прогнозування стану ринку праці на 

середньострокову та довгострокову перспективу, яка б враховувала не тільки 

інтереси закладів освіти, зацікавлених готувати спеціалістів за найбільш 

вигідними з комерційної точки зору напрямами, а й потреби роботодавців у 

спеціалістах певних професій і спеціальностей. 

Серед сучасних проблем, які перешкоджають забезпеченню ефективної 

зайнятості населення з позицій держави, можна віднести нераціональний 

розподіл працівників на галузевому і регіональному рівнях. Адже на даний час 

не забезпечується раціонального розподілу працівників як за регіональною, так 

і за галузевою ознакою, що призводить до зниження ефективності 

регіонального та галузевого розвитку. Тому у процесі визначення політики 

забезпечення ефективної зайнятості економічно активного населення 

обов’язково потрібно враховувати і специфічні потреби галузей та регіонів у 

працівниках відповідного професійного спрямування. 

Не менш важливе значення для забезпечення ефективної зайнятості 

економічно активного населення має вирішення проблеми неконтрольованої 

міграції кваліфікованої робочої сили, особливо це стосується кваліфікованих 

молодих спеціалістів, які, не отримавши належних умов, визнання та рівня 

заробітної плати, змушені освоювати зарубіжні ринки праці.  

Усі розглянуті вище проблеми забезпечення ефективної зайнятості 

економічно активного населення з позицій працівників, роботодавців та 

держави у кінцевому випадку не сприяють зростанню макроекономічних 

показників соціально-економічного розвитку країни, зокрема базового 

показника ефективної зайнятості на макрорівні – рівня ВВП у розрахунку на 

одного зайнятого.  
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Отже, для вирішення зазначених проблем підвищення рівня зайнятості 

населення в Україні необхідно врахувати позитивний зарубіжний досвід та 

кардинально змінити підходи національної політики зайнятості населення, щоб 

забезпечити дотримання і збалансування інтересів усіх сторін соціально-

економічних відносин, що допоможе ефективно використовувати всіх наявних 

працівників, підвищуючи показники соціально-економічного розвитку країни. 
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