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АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ МУЗЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ АТЕИСТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В СОВЕТСКОЙ 

РОССИИ 
 

Пименов В.Ю. 

Смоленский государственный университет 

 

ANTI-RELIGIOUS MUSEUM AS AN INSTRUMENT OF 
ATHEISTIC CONSCIOUSNESS IN SOVIET RUSSIA 

 

Pimenov V.Yu. 

Smolensk State University 

 

АННОТАЦИЯ 
В статье освещается деятельность музеев истории религии как своеобразного феномена советской 

атеистической пропаганды. На примере антирелигиозных музеев Санкт-Петербурга, Пскова показана про-

тиворечивость и парадоксальность атеизма повседневного сознания в частности и коммунистической 

идеологии в целом. 

ABSTRACT 

The article highlights the work of the Museum of Religion as a unique phenomenon of Soviet atheistic prop-

aganda. On the example of anti-religious museums in St. Petersburg, Pskov shows contradictory and paradoxical 

nature of atheism of everyday consciousness in particular and the communist ideology as a whole. 

Ключевые слова: религия, атеизм, антирелигиозный музей, повседневное сознание, атеистическая 

пропаганда, культурная революция. 

Keywords: religion, atheism, Anti-religious museum, everyday consciousness, atheist propaganda, Cultural 

revolution. 

 

Как известно, в нашей стране с недавнего вре-

мени действует закон о защите чувств верующих, 

являясь правовой нормой, призванной определять 

так или иначе нашу жизнь, наши высказывания и в 

какой-то степени, возможно, и наши мысли. Тем са-

мым феномены «атеизма», «агностицизма» стано-

вятся неполиткорректными, а то и вовсе противоза-

конными. Между тем, всего лишь несколько деся-

тилетий назад публично признаться в своих 

религиозных чувствах, безбоязненно посетить 

службу в храме, совершить тот или иной религиоз-

ный обряд было равносильно гражданскому по-

двигу. Мораль советского человека исключала ка-

кие-либо религиозные убеждения, а советская 

идеология носила исключительно атеистический 

характер, несмотря на то, что конституция гаранти-

ровала свободу совести и вероисповедания. Это в 

значительной степени было связано с материали-

стическим характером марксистко-ленинской 

идеологии, всегда крайне враждебно настроенной 

по отношении к любым проявлениям религии. 

Как известно, начало культурной революции, 

развернутой большевиками после прихода к вла-

сти, ознаменовано прежде всего массированным и 

крайне агрессивным наступлением на религию. 

Масштаб ущерба нанесенного не только Право-

славной церкви, но и всей русской культуре беспре-

цедентен: разрушенные или превращенные в 

склады храмы, большинство из которых памятники 

архитектуры, переработанные как вторсырье книги 

религиозного содержания, предметы культа и т.д. 

Столь яростная борьба большевиков против рели-

гии (не только православия, но и старообрядчества, 

сектантства, ислама буддизма, шаманизма и т.д.) 

вполне понятна и по своим формам напоминает 

«миссионерскую» деятельность испанских католи-

ков-конкистадоров среди туземного населения 

Америки, т.е. борьбу одной религии против другой. 

О религиозном характере марксизма написано не-

мало и это уже стало общим местом в исследова-

ниях о русском большевизме. Косвенно этот факт 

подтверждает феномен русского богостроитель-

ства, возникший в начале ХХ века и представлен-

ный именами М. Горького, А. Луначарского, А. 

Богданова, неслучайно в дальнейшем ставшими 

ключевыми фигурами Культурной революции в 

России. Базовая идея богостроительства заключа-

ется в необходимости и возможности религиозной 

адаптации марксизма. По мнению Луначарского, 

издавшего в 1908 году книгу с говорящим назва-

нием «Социализм и религия», понятие религия 

имеет куда более широкое значение, чем просто 

суеверие и культ, и прочно внедрено в сознание че-

ловека как своеобразная форма восприятия дей-

ствительности. Поэтому любая попытка повлиять 

как на индивидуальное, так и на общественное со-

знание обречена на провал, если обходит стороной 

или, что еще хуже, противодействует, этой врож-

денной религиозной интенции. Отдавая должное 
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социоцентризму марксизма, богостроители указы-

вали на необходимость более широкого толкования 

понятия «социум» и рассуждали в духе русской фи-

лософской традиции XIX – начала XX в. с ее клю-

чевыми понятиями «соборность», «всеединство» и 

т.д. Именно это коллективистское начало, без кото-

рого немыслима личность, художественно воспел 

М. Горький в повести «Исповедь», главный герой 

которой находит Бога в лице народа и растворяется 

в нем, переживая настоящий, мастерски описанный 

Горьким религиозный экстаз. О важности коллек-

тивистского сознания писал А. Богданов, утвер-

ждая, совсем не ортодоксально, что именно созна-

ние определяет бытие и без создания нового чело-

века и нового сознания невозможно построение 

нового мира. Религиозный характер большевист-

ской идеологии очевиден еще и потому, что идея 

построения нового идеального мира взамен старого 

представляет собой перелицованную мечту о Цар-

стве Божием на земле, так вдохновлявшую П.Я. Ча-

адаева, славянофилов и всю плеяду философов Се-

ребряного века. Ведь религия предполагает собой 

веру в некую сверхматериальную реальность и 

стремление ее реализовать. Строительство комму-

низма в Советском Союзе – уникальный, но про-

вальный опыт реализации религиозной идеи. 

Как известно, невозможно служить двум богам 

одновременно. Именно поэтому в стране строяще-

гося коммунизма могло быть место только для од-

ной религии – религии научного коммунизма и ате-

изма. Религия атеизма – понятие парадоксальное, 

как и сама практика атеистической пропаганды, 

значительное место в которой занимала деятель-

ность антирелигиозных музеев, имевшихся в 

наиболее крупных городах России и Советского 

Союза. Наиболее крупным из них был Музей рели-

гии в г. Санкт-Петербурге. 

Он возник достаточно поздно, в 1932 году, по-

сле 15-летней вакханалии вокруг церковного иму-

щества, по сути санкционированного грабежа, в ре-

зультате которого была безвозвратно утеряна нема-

лая часть культурного наследия России. Создание 

Музея преследовало двойную цель, что уже чрез-

вычайно показательно, и означало, что атеистиче-

ская компания в СССР вступила в качественно но-

вую фазу: с одной стороны, музейная экспозиция 

должна была стать инструментом атеистической 

пропаганды, с другой, сам Музей превращался в 

единственный в стране центр научного изучения 

религии. В этом смысле период насильственного 

искоренения религии завершился, и религия полу-

чила статус объекта научного исследования. Кроме 

того, еще одной негласной целью деятельности со-

зданного музея являлось сохранение религиозных и 

культурных ценностей, значительная часть кото-

рых уже была уничтожена в соответствии с пе-

чально известным постановлением Президиума 

ВЦИК 1922 г. об изъятии церковных ценностей.  

Музей возник на базе действовавшей некото-

рое время в Эрмитаже антирелигиозной выставки, 

фонды которой были крайне скупы. Под музей 

было выделено здание Казанского собора на 

Невском проспекте, который был главным кафед-

ральным храмом Санкт-Петербурга. Мотивировано 

это было крайне запущенным состоянием данного 

памятника архитектуры, неспособностью и нежела-

нием епархиального руководства сколько-нибудь 

это изменить. Кстати, размещение антирелигиоз-

ных соборов в православных храмах – явление по-

всеместное: подобным музеем стал Софийский со-

бор в Новгороде, Троицкий собор в Пскове, Исаа-

киевский – в Петербурге, Успенский – в Смоленске 

и т.д. 

 Выбор храма в качестве помещения для анти-

религиозного музея, конечно, неслучаен в связи с 

теми обстоятельствами, о которых сказано выше. 

По сути, музей представлял собой тот же храм, 

только вывернутый наизнанку, поставленный как 

бы с ног на голову: «всевидящее око» на фронтоне 

было заменено на советский герб, соответствую-

щие экспозиции демонстрировали предметы 

культа, иконы, одежду священнослужителей и т.п. 

Среди экспонатов были выставлены так называемы 

мощи св. Александра Невского, эксгумированные 

из усыпальницы в Александро-Невской лавре: как 

известно, эксгумация выявила фальсифицирован-

ность останков (в частности, среди костей было 

найдено 2 кости правой ноги и т.п.) 

В тоже время руководство музея в названии 

которого долгое время отсутствовало слово «ате-

изм» всячески дистанцировалось от агрессивной 

антирелигиозности и безбожности. Убежденным 

противником превращения Музея религии в штаб 

атеистической пропаганды был второй директор 

музея, соратник Ленина и большой знаток русского 

религиозного сектантства Владимир Бонч-Бруевич: 

«…. Надо вести сильнейшую и убедительную науч-

ную пропаганду, но быть очень осторожными и от-

нюдь не позволять никому задевать или оскорблять 

религиозные чувства людей… Все эти слова 

должны относиться равно ко всем религиям» [5, с. 

346-347]. При создании новой экспозиции он пре-

дупреждал: «Алтарь не надо ничем заполнять, ибо 

это оскорбляет веру православных, считающих ме-

сто это священным, куда не посвященным лицам 

входить нельзя, а поэтому сейчас надо считаться с 

этим и решительно не затрагивать чувства верую-

щих» [4, с. 347]. К сожалению, после смерти Бонч-

Бруевича именно в алтарной части храма была раз-

вернута экспозиция, а в нефах разместили рекон-

струкции открытых человеческих погребений. 

Если проанализировать содержание и названия 

действовавших в Казанском соборе экспозиций, то 

они не носили ярко выраженного антирелигиозного 

характера, имея в основном познавательный харак-

тер и знакомя посетителей со спецификой тех или 

иных религиозных верований и культов. Именно 

это в дальнейшем станет основанием для претензий 

к руководству Музея: в 1954 г. он стал называться 

Музей религии и атеизма в соответствии в призы-

вом партии более активно и широко «разоблачать 

реакционную сущность религии и тот вред, кото-

рый она приносит, отвлекая часть граждан нашей 

страны от сознательного и активного участия в 

коммунистическом строительстве» [3, с. 504-505]. 
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В настоящее время Музей действует по дру-

гому адресу, поскольку Казанский собор в 2000 г. 

возвращен РПЦ, имеет название Музей истории ре-

лигии и является одним из крупнейших научных 

центров религиоведения в мире, имея уникальные 

фонды и библиотеку. Кстати, контент-анализ назва-

ний основный экспозиций показал, что они практи-

чески идентичны экспозициям 30-80-х годов: «Ре-

лигия Древней Греции и религиозный синкретизм 

античного мира», «Иудаизм», «Православие», «Ка-

толицизм» и т.д. 

Изучение истории Музея религии в Казанском 

соборе удивительным образом показывает пример 

достаточно цивилизованного отношения к религии 

в условиях атеизма. Так выходило, что музейный 

язык атеистической пропаганды оказывался огра-

ниченным и неубедительным. И несмотря на 

огромный интерес со стороны советской обще-

ственности подобные музея вряд ли достигали ожи-

даемого эффекта, оставаясь по преимуществу бого-

словско-археологическими кунсткамерами. Мно-

гие посетители приходили в подобные музеи с теми 

же чувствами, с которыми приходили раньше в 

храм (тем более, что сами музей, как правило в хра-

мах и размещались), поклонялись там иконам и мо-

щам. Вот, например, что писала местная газета об 

антирелигиозном музее в Пскове: «В двух комнатах 

здесь размещается антирелигиозный отдел, кото-

рые превращены в своего рода отделение местных 

религиозных мракобесов. Сюда приходят монахи, 

попы, богомольцы. Работники музея объясняют им, 

какая из икон древнее и где ее можно приобрести 

на воле. Деревянный скелет «Спасителя» лежит в 

открытом ящике без крышки, и нередко можно ви-

деть коленопреклоненную старушку, целующую 

«мощи» … Никакой антирелигиозной работы нет» 

[1, с. 137]. 

Тем не менее, все, на что хватало фантазии ате-

истическим идеологам сводилось чаще всего к де-

монстрации фактов церковного невежества, мрако-

бесия или намеренного обмана. Так, в некоторых 

музеях экспонировался маятник Фуко, который, 

как известно, отклоняясь за единицу времени от 

плоскости подтверждал учение Коперника, осуж-

денного церковью. (Кстати, очень часто именно в 

храмах размещались и планетарии). Среди экспона-

тов можно было встретить мощи святых, представ-

ляющие собой либо остатки костей вперемежку со 

строительным мусором (мощи князя Всеволода-

Гавриила в Псковском музее), либо просто подлог, 

как в случае с мощами Александра Невского. В том 

же Пскове был выставлен «чудотворный» крест, 

сконструированный так, что из него по системе тру-

бок капала «целебная» вода. 

Маятник Фуко – такая же демонстрация чуда, 

как различные религиозные таинства, в отличие от 

которых имеющие научные объяснения взываю-

щие, тем не менее, не столько к разуму, сколько к 

вере. Таким образом, веру в религию заменяет вера 

в науку, в т.ч. и в научный коммунизм. 

В Смоленске антирелигиозный музей, носив-

ший имя главы Союза воинствующих безбожников 

Емельяна Ярославского, был основан в 1929 г. Сна-

чала он располагался в одной из башен крепостной 

стены. В 1930 г. его перевели в Богоявленский (теп-

лый) собор, где до этого находилась картинная га-

лерея. О содержании экспозиции музея можно су-

дить по названию основных разделов: «I. Марк-

сизм-ленинизм и религия. II. Примитивно-

религиозное представление о мироздании. Строе-

ние мира по учению христианской церкви. III. 

Научное объяснение мироздания. IV. Происхожде-

ние и развитие жизни на земле. V. Происхождение 

и развитие человека. VI. Происхождение и развитие 

религии. VII. Происхождение и развитие христиан-

ства. VIII. Инквизиция с п/о Смоленская духовная 

тюрьма. IX. Церковь на службе эксплуататорских 

классов. X. Контрреволюционная роль религии в 

деле соцстроительства. XI. СВБ и антирелигиозная 

пропаганда. XII. Культурное строительство и все-

обуч в Зап. обл.». Из наиболее заметных экспонатов 

антирелигиозного музея указывались: « …высечен-

ное из камня грубое изображение фаллоса, который 

символизировал собой бога производящей силы… . 

«Куриные боги» - небольшие камни с естествен-

ными отверстиями, подвешиваемые в курятниках, 

чтобы куры хорошо велись … . Икона «страшного 

суда» из б. Спасской ц. г. Смоленска. … Теремок – 

надмогильный деревянный сруб в виде домика для 

обиталища «души» … . Железные вериги «для 

умервшления плоти» … . Погребальные урны с 

остатками древних (IX-XI веков) курганов … . Ду-

бовый долбяной гроб, приближающийся по форме 

к ладье, с женским костяком …». Особый отдел в 

экспозиции представляла «смоленская духовная ка-

раульня (тюрьма), забытая и затерявшаяся в слож-

ном лабиринте старых и более новых строений б. 

архиепископских владений» и состоявшая «из 2-х 

«молчальных келий»». В ней, как утверждалось, 

«заключались подсудимые и подследственные, раз-

ных сословий лица «смутьяны и бунтари», а также 

и те из приговоренных военными и гражданскими 

судами, характер преступления которых требовал 

«окончания дела в силе духовных прав»». Здесь де-

монстрировалась, в частности, «лисица» - орудие 

пытки состоявшее из березовой колоды и прикреп-

ленной к ней массивной железной цепи с брасле-

том-ошейником [4, с. 106-108].  

Интересная оценка стороннего наблюдателя 

многих сторон советской действительности об-

разца 30-х годов была дана А. Жидом, посетившим 

СССР в 1936 г. и издавшим по ее итогом полную 

разочарований книгу «Возвращение из СССР». По-

сетив антирелигиозную экспозицию, действовав-

шую в Исаакиевском соборе, автор пишет: «В са-

мом музее все обходится без грубостей, каких 

можно было бы ожидать. Речь там идет о противо-

поставлении религии и науки. Экскурсоводы при-

ходят на помощь тем ленивым умам, которых не 

убедили различные оптические приборы, астроно-

мические, биологические, анатомические или ста-

тистические таблицы. Все в рамках приличий, без 

излишней агрессивности… Но несколькими днями 

раньше в окрестностях Ленинграда, по дороге в Пе-
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тергоф, мне случилось повстречать настоящего свя-

щенника. Его вид был более красноречив, чем все 

антирелигиозные музеи СССР, вместе взятые. Не 

буду его описывать. Убогий, нелепый, грязный, он 

казался специальным изобретением большевизма, 

который с помощью этого чучела надеялся навсе-

гда изгнать из деревень религиозные чувства» [2, с. 

385]. В то же время, А. Жид не мог не отметить 

слишком плоской и незамысловатой тактики совет-

ской атеистической пропаганды: «Я не уверен, что 

СССР ведет эту антирелигиозную войну как сле-

дует. Марксисты поступили бы правильно, если бы 

сосредоточились только на истории и, отрицая бо-

жественность (и даже существование) Христа, от-

бросив церковные догмы, идею воскрешения, по-

пытались бы тем не менее отнестись критически и 

по-человечески к учению, принесшему в мир но-

вую надежду и самый сильный революционный 

фермент, какой только был возможен в то время. 

Можно было бы даже сказать о том, как церковь 

предала эти надежды, как освободительная еван-

гельская доктрина, увы, при попустительстве 

церкви способствовала худшим злоупотреблениям 

власти. Все-таки это лучше, чем все отрицать и за-

малчивать» [2, с. 386]. С другой стороны, А. Жид 

отмечает необходимость очень осторожного по-

хода к «делам духовным», в какой-то мере пред-

видя многие реалии уже нашего времени: «Невеже-

ство, пренебрежение к Евангелию и всему, связан-

ному с ним, может только самым плачевным 

образом обеднить человечество, его культуру…Что 

касается консервативного влияния религии на со-

знание, отпечатка, который может наложить на 

него вера, я знаю об этом и думаю, что было бы хо-

рошо освободить от всего этого нового чело-

века…но... У немцев есть хорошая поговорка …: 

«вместе с водой выплеснули ребенка». По невеже-

ству и в великой спешке. И что вода в корыте была 

грязная и зловонная – может быть. Настолько гряз-

ная, что не пришло даже в голову подумать о ре-

бенке, выплеснули все сразу, не глядя.  

И когда я слышу теперь, как говорят, что по со-

ображениям терпимости, по прочим разным сооб-

ражениям надо отливать заново колокола, боюсь, 

чтобы это не стало началом, чтобы не заполнили 

снова грязной водой купель... в которой уже нет ре-

бенка» [2, с. 386-387]. 

Этот беглый и весьма поверхностный обзор 

позволяет сделать крайне парадоксальные выводы 

как о специфике антирелигиозной пропаганды в 

СССР, так и о сущности религии и атеизма вообще 

и их соотношении. 

Во-первых, практика работы антирелигиозных 

музеев в СССР показывает, что музейный язык – 

язык особый и плохо говорящий пропагандистские 

слоганы. Какими бы пропагандистскими целями 

они не руководствовались в своей деятельности, 

мотив научного исследования всегда оставался пре-

валирующим. 

Во-вторых, феномен советского атеизма в це-

лом и антирелигиозной музейной пропаганды в 

частности иллюстрирует тот неоспоримый факт, 

ставший общим местом во многих исследованиях, 

посвященных советскому большевизму и культур-

ной революции, что религия и атеизм – две стороны 

одной медали, а коммунизм представляет собой 

специфическую материалистическую религию. 
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Постановка проблеми. Ефективне державне 

регулювання діяльності недержавних інституцій у 

сфері національної безпеки є однією з необхідних 

умов для формування громадського суспільства, за-

безпечення прав та свобод людини і громадянина, 

національної безпеки та прогресивного розвитку 

України.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналіз праць вітчизняних науковців, серед яких, зо-

крема, В. Дʼяченко, В. Воротін, О. Кашперський, О. 

Мордвінов, К. Павлюк, О. Харитонов, М. Шев-

ченко, Л. Шестак та інші, свідчить про те, що ос-

новна їх увага зосереджена на дослідженнях окре-

мих питань державного регулювання діяльності 

суб’єктів господарювання та взаємодії органів дер-

жавної влади з неурядовими громадськими ор-

ганізаціями. При цьому суб’єкти державного регу-

лювання діяльності недержавних інституцій у сфері 

національної безпеки та їх повноваження нау-

ковцями не досліджувалася. 

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Виняткове значення держав-

ного регулювання діяльності недержавних інститу-

цій у сфері національної безпеки для забезпечення 

безпечного розвитку суспільства, суверенітету дер-

жави та прав і свобод людини й громадянина 

підтверджують актуальність дослідження суб’єктів 

державного регулювання діяльності недержавних 

інституцій та їх повноважень. 

Метою дослідження є виокремлення суб’єктів 

державного регулювання діяльності недержавних 

інституцій у сфері національної безпеки та до-

слідження їх повноважень, реалізація яких прямо 

чи опосередковано впливає на діяльність недержав-

них інституцій у сфері національної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Державне регу-

лювання діяльності недержавних інституцій у сфері 

національної безпеки можна визначити як сукуп-

ність методів, заходів та засобів, які використовує 

держава для впорядкування відносин та за-

побігання негативним явищам, що виникають (мо-

жуть виникнути) в процесі взаємодії недержавних 

інституцій між собою, з державними та міжнарод-

ними інституціями, людьми та навколишнім при-

родним середовищем для досягнення поставленої 

мети, що безпосередньо або опосередковано впли-

ває (може вплинути) на національну безпеку [1, с. 

74]. 

До суб’єктів, які від імені держави здійснюють 

прямий чи опосередкований регулюючий вплив на 

недержавні інституції та їх діяльність у сфері націо-

нальної безпеки, на нашу думку, слід віднести: 
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‒ Верховну Раду України; 

‒ Президента України; 

‒ Раду національної безпеки і оборони України 

(далі ‒ РНБО України); 

‒ Антимонопольний комітет України (далі ‒ 

АМК України); 

‒ Національний банк України (далі ‒ Нацбанк 

України); 

‒ Службу безпеки України (далі ‒ СБУ); 

‒ органи виконавчої влади; 

‒ державні колегіальні органи; 

‒ саморегулівні організації, органи місцевого 

самоврядування (далі ‒ ОМС), які беруть участь у 

державному регулюванні діяльності недержавних 

інституцій у сфері національної безпеки в межах 

делегованих їм законами України повноважень ор-

ганів виконавчої влади або державних колегіальних 

органів, а також інші інституції (приватні, дер-

жавні, муніципальні), уповноважені чи акредито-

вані державою на вчинення певних дій з держав-

ного регулювання діяльності недержавних інститу-

цій у сфері національної безпеки; 

‒ судові органи.  

Обґрунтування нашої позиції щодо складу 

суб’єктів державного регулювання діяльності не-

державних інституцій у сфері національної безпеки 

ми здійснюватимемо на підставі аналізу їх функцій, 

повноважень та завдань, визначених Конституцією 

та законами України, спираючись на які зазначені 

суб’єкти здійснюють прямий чи опосередкований 

регулюючий вплив на недержавні інституції та їх 

діяльність у сфері національної безпеки. 

Правовий порядок в Україні, відповідно до 

Конституції (стаття 19), ґрунтується на засадах, від-

повідно до яких ніхто не може бути примушений 

робити те, що не передбачено законодавством. При 

цьому органи державної влади та ОМС, їх посадові 

особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конститу-

цією та законами України. 

Верховна Рада України (парламент), 

відповідно до Конституції (стаття 75) є єдиним за-

конодавчим органом в Україні [2].  

Серед визначених статтею 85 Конституції [2] 

повноважень Верховної Ради України, на нашу 

думку, прямий або опосередкований вплив на за-

безпечення національної безпеки країни, а також на 

діяльність недержавних інституцій у цій сфері ма-

ють: 

прийняття законів та затвердження Держав-

ного бюджету України, внесення змін до нього, ко-

нтроль за його виконанням; 

визначення засад внутрішньої і зовнішньої по-

літики; 

затвердження загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального, на-

ціонально-культурного розвитку, охорони до-

вкілля; 

розгляд і прийняття рішення щодо схвалення 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 

здійснення контролю за діяльністю Уряду України 

відповідно до Конституції та закону; 

призначення за поданням Президента України 

Прем’єр-міністра України, Міністрів оборони та за-

кордонних справ, призначення за поданням 

Прем’єр-міністра України інших членів Уряду, Го-

лів АМК України, Держкомтелерадіо, їх звіль-

нення, вирішення питання про відставку Прем’єр-

міністра України, членів Кабінету Міністрів Укра-

їни; 

призначення на посаду та звільнення за подан-

ням Президента України Голів СБУ та Нацбанку 

України; 

затвердження загальної структури, чисельно-

сті, визначення функцій СБУ, ЗС України, інших 

утворених відповідно до законів України військо-

вих формувань, а також МВС України; 

схвалення рішення про надання військової до-

помоги іншим державам, про направлення підроз-

ділів ЗС України до іншої держави чи про допуск 

підрозділів збройних сил інших держав на терито-

рію України; 

затвердження протягом двох днів з моменту 

звернення Президента України указів про введення 

воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях, про загальну або часткову 

мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей 

зонами надзвичайної екологічної ситуації; 

надання законом згоди на обов’язковість між-

народних договорів України та їх денонсація; 

здійснення парламентського контролю у ме-

жах, визначених Конституцією та законом. 

Верховна Рада України приймає закони, поста-

нови та інші акти більшістю від її конституційного 

складу, крім випадків, передбачених Конституцією. 

При цьому варто зазначити, що відповідно до статті 

92 Конституції, виключно законами України, зо-

крема, визначаються: 

права і свободи людини і громадянина, гаран-

тії цих прав і свобод; основні обов’язки громадя-

нина; статус іноземців та осіб без громадянства; 

засади використання природних ресурсів, 

освоєння космічного простору, організації та екс-

плуатації енергосистем, транспорту і зв’язку; 

основи соціального захисту; освіти, культури і 

охорони здоров’я; екологічної безпеки; 

правові засади і гарантії підприємництва; пра-

вила конкуренції та норми антимонопольного регу-

лювання; засади зовнішніх зносин, зовнішньоеко-

номічної діяльності, митної справи; 

засади утворення і діяльності політичних пар-

тій, інших об’єднань громадян, засобів масової ін-

формації; засади місцевого самоврядування; 

організація і діяльність органів виконавчої 

влади; 

судоустрій, судочинство; організація і діяль-

ність нотаріату; 

основи національної безпеки, організації ЗС 

України і забезпечення громадського порядку; пра-

вовий режим державного кордону; правовий режим 

воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної 

екологічної ситуації [2]. 

Отже, парламент відіграє провідну роль у фор-

муванні правових норм, на підставі яких здійсню-

ється державне регулювання діяльності недержав-
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них інституцій у сфері національної безпеки, вста-

новлюються повноваження суб’єктів зазначеного 

державного регулювання, визначаються його за-

ходи та засоби, межі, відповідальність за пору-

шення відповідного законодавства. Крім того, він 

наділений кадровими та організаційними повнова-

женнями, а також здійснює парламентський кон-

троль. 

При цьому варто зазначити, що право законо-

давчої ініціативи у Верховній Раді України нале-

жить Президентові України, народним депутатам 

України та Кабінету Міністрів України (стаття 93 

Конституції). 

Президент України є гарантом державного су-

веренітету, територіальної цілісності України, до-

держання Конституції, прав і свобод людини і гро-

мадянина (стаття 102 Конституції). 

Повноваження Президента України, визначені 

статтею 106 Конституції [2], свідчать про те, що він 

також відіграє значну роль у формування правового 

поля щодо забезпечення національної безпеки 

країни та державного регулювання діяльності не-

державних інституцій у цій сфері, оскільки він, зо-

крема: 

забезпечує державну незалежність, націона-

льну безпеку; 

здійснює керівництво зовнішньополітичною 

діяльністю держави, веде переговори та укладає 

міжнародні договори України; 

зупиняє дію актів Уряду України з мотивів не-

відповідності Конституції з одночасним звернен-

ням до Конституційного Суду України щодо їх кон-

ституційності; 

є Верховним Головнокомандувачем ЗС Укра-

їни; здійснює керівництво у сферах національної 

безпеки та оборони держави; очолює РНБО Укра-

їни; 

вносить до Верховної Ради України подання 

про оголошення стану війни та у разі збройної аг-

ресії проти України приймає рішення про викорис-

тання ЗС України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань; 

приймає відповідно до закону рішення про за-

гальну або часткову мобілізацію та введення воєн-

ного стану в Україні або в окремих її місцевостях у 

разі загрози нападу, небезпеки державній незалеж-

ності України; 

приймає у разі необхідності рішення про вве-

дення в Україні або в окремих її місцевостях над-

звичайного стану, а також оголошує у разі необхід-

ності окремі місцевості України зонами надзвичай-

ної екологічної ситуації ‒ з наступним 

затвердженням цих рішень Верховною Радою Ук-

раїни; 

підписує закони, прийняті Верховною Радою 

України; має право вето щодо прийнятих нею зако-

нів (крім законів про внесення змін до Конституції) 

з наступним поверненням їх на повторний розгляд 

Верховної Ради України [2]. 

Президент України на основі та на виконання 

Конституції і законів України видає укази і розпо-

рядження, які є обов’язковими до виконання на те-

риторії України. 

Отже, Президент України як суб’єкт держав-

ного регулювання діяльності недержавних інститу-

цій у сфері національної безпеки наділений повно-

важеннями щодо формування його законодавчої 

бази, а також організаційними та кадровими щодо 

суб’єктів державного регулювання у зазначеній 

сфері. 

РНБО України координує і контролює діяль-

ність органів виконавчої влади у сфері національної 

безпеки і оборони. Її рішення вводяться в дію ука-

зами Президента України (стаття 107 Конституції). 

Відповідно до функцій, визначених Конститу-

цією та Законом України “Про Раду національної 

безпеки і оборони України” [18], РНБО України, зо-

крема, розробляє та розглядає на своїх засіданнях 

питання, які відповідно до Конституції та законів 

України, Стратегії національної безпеки України, 

Воєнної доктрини України належать до сфери наці-

ональної безпеки і оборони, та подає пропозиції 

Президентові України, приймає рішення щодо: 

визначення стратегічних національних інтере-

сів України, концептуальних підходів та напрямів 

забезпечення національної безпеки і оборони у по-

літичній, економічній, соціальній, воєнній, нау-

ково-технологічній, екологічній, інформаційній та 

інших сферах; 

проектів державних програм, доктрин, законів 

України, указів Президента України, директив Вер-

ховного Головнокомандувача ЗС України, міжна-

родних договорів, інших нормативних актів та до-

кументів з питань національної безпеки і оборони; 

удосконалення системи забезпечення націона-

льної безпеки та організації оборони, утворення, ре-

організації та ліквідації органів виконавчої влади у 

цій сфері; 

заходів політичного, економічного, соціаль-

ного, воєнного, науково-технологічного, екологіч-

ного, інформаційного та іншого характеру відпо-

відно до масштабу потенційних та реальних загроз 

національним інтересам України; 

визначення потенційних та реальних загроз на-

ціональним інтересам України; 

питань оголошення стану війни, введення во-

єнного чи надзвичайного стану в Україні або окре-

мих її місцевостях, оголошення в разі потреби ок-

ремих місцевостей України зонами надзвичайної 

екологічної ситуації; 

невідкладних заходів із розв’язання кризових 

ситуацій, що загрожують національній безпеці Ук-

раїни. 

Прийняті РНБО України рішення вводяться в 

дію указами Президента України, після чого вони є 

обов’язковими до виконання органами виконавчої 

влади.  

Отже, РНБО України також відіграє значну 

роль у формуванні правових норм, якими керу-

ються суб’єкти державного регулювання діяльності 

недержавних інституцій у сфері національної без-

пеки, а саме органи виконавчої влади.  

АМК України є державним органом із спеціа-

льним статусом, метою діяльності якого є забезпе-

чення державного захисту конкуренції у підприєм-

ницькій діяльності та у сфері державних закупівель 
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[3]. 

Його основним завданням є участь у форму-

ванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, 

в частині здійснення державного контролю за до-

триманням законодавства про захист економічної 

конкуренції на засадах рівності суб’єктів господа-

рювання перед законом та пріоритету прав спожи-

вачів, запобігання, виявлення і припинення пору-

шень законодавства про захист економічної конку-

ренції; контролю за концентрацією, узгодженими 

діями суб’єктів господарювання та дотриманням 

вимог законодавства про захист економічної конку-

ренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, 

що виробляються (реалізуються) суб’єктами приро-

дних монополій. 

У сфері здійснення контролю за дотриманням 

законодавства про захист економічної конкуренції 

АМК України, зокрема, має повноваження вносити 

до органів виконавчої влади, ОМС обов’язкові для 

розгляду подання щодо анулювання ліцензій, при-

пинення операцій, пов’язаних із зовнішньоекономі-

чною діяльністю суб’єктів господарювання, у разі 

порушення ними законодавства про захист еконо-

мічної конкуренції [3]. 

У сфері здійснення контролю за узгодженими 

діями, концентрацією АМК України, зокрема, має 

повноваження розглядати заяви і справи про на-

дання дозволу, надання висновків, попередніх ви-

сновків стосовно узгоджених дій, концентрації, 

проводити дослідження за цими заявами і спра-

вами; приймати передбачені законодавством про 

захист економічної конкуренції розпорядження та 

рішення за заявами і справами про надання дозволу 

на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, 

попередні висновки стосовно узгоджених дій, кон-

центрації, висновки щодо кваліфікації дій відпо-

відно до законодавства про захист економічної кон-

куренції; дозволяти або забороняти узгоджені дії, 

концентрацію [3]. 

Розпорядження, рішення та вимоги органу 

АМК України, голови територіального відділення 

АМК України, вимоги уповноважених ними праці-

вників АМК України, його територіального відді-

лення в межах їх компетенції є обов’язковими для 

виконання у визначені ними строки, якщо інше не 

передбачено законом. 

Вищезазначене свідчить, що АМК України ві-

діграє значну роль у здійсненні державного регу-

лювання діяльності недержавних інституцій, які є 

природними монополіями, у тому числі в частині 

недопущення негативного впливу їх діяльності на 

національну безпеку. 

Нацбанк України є центральним банком 

України, особливим центральним органом держав-

ного управління [13], основною функцією якого, 

відповідно до статті 99 Конституції, є забезпечення 

стабільності грошової одиниці України [2]. 

Нацбанк України у межах своїх повноважень 

сприяє фінансовій стабільності, в тому числі стабі-

льності банківської системи за умови, що це не пе-

решкоджає досягненню пріоритетності досягнення 

та підтримки цінової стабільності в державі, а та-

кож сприяє додержанню стійких темпів економіч-

ного зростання та підтримує економічну політику 

Кабінету Міністрів України. 

До функцій Нацбанку України, які, на нашу ду-

мку, є важливими для державного регулювання ді-

яльності недержавних інституцій у сфері націона-

льної безпеки, зокрема, належать: 

визначення та проведення грошово-кредитної 

політики; 

здійснення банківського регулювання та на-

гляду на індивідуальній та консолідованій основі; 

здійснення погодження статутів банків і змін 

до них, ліцензування банківської діяльності та опе-

рацій у передбачених законом випадках; 

здійснення відповідно до визначених спеціаль-

ним законом повноважень валютного регулювання, 

визначення порядку здійснення операцій в інозем-

ній валюті, організація і здійснення валютного кон-

тролю за банками та іншими фінансовими устано-

вами, які отримали ліцензію на здійснення валют-

них операцій; 

визначення особливості функціонування бан-

ківської системи України в разі введення воєнного 

стану чи особливого періоду; 

видача ліцензії небанківським фінансовим ус-

тановам, які мають намір стати учасниками платіж-

них систем, на переказ коштів без відкриття рахун-

ків та відкликання їх відповідно до законодавства; 

здійснення державного регулювання та на-

гляду у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-

хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення за неба-

нківськими фінансовими установами-резидентами, 

які є платіжними організаціями та/або членами/уча-

сниками платіжних систем у частині надання ними 

фінансової послуги щодо переказу коштів на підс-

таві відповідних ліцензій, зокрема Нацбанку Укра-

їни (крім операторів поштового зв’язку в частині 

здійснення ними переказу коштів) [13]. 

До повноважень Нацбанку України, як 

суб’єкта вищезазначеного державного регулю-

вання, слід віднести встановлення порядку надання 

юридичним особам, які мають намір здійснювати 

банківську діяльність, банківських ліцензій, ліцен-

зій іншим юридичним особам у випадках, передба-

чених законом. А також видачу та відкликання лі-

цензій, здійснення контролю, у тому числі шляхом 

здійснення планових і позапланових перевірок, за 

діяльністю банків, юридичних та фізичних осіб (ре-

зидентів та нерезидентів), які отримали ліцензію 

Нацбанку на здійснення валютних операцій, в час-

тині дотримання ними валютного законодавства. 

Нацбанк видає: нормативно-правові акти з пи-

тань, віднесених до його повноважень, які є 

обов’язковими для органів державної влади і ОМС, 

банків, підприємств, організацій та установ незале-

жно від форм власності, а також для фізичних осіб; 

розпорядчі акти з питань організаційно-розпоряд-

чого характеру або індивідуальної дії, які не є нор-

мативно-правовими актами. 

Отже, Нацбанк України також відіграє значну 
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роль у здійсненні державного регулювання діяль-

ності недержавних інституцій (банків та небанків-

ських фінансових) у сфері національної безпеки. 

СБУ є державним правоохоронним органом 

спеціального призначення, що забезпечує державну 

безпеку України [19], на яку у межах визначеної за-

конодавством компетенції покладається захист 

державного суверенітету, конституційного ладу, 

територіальної цілісності, економічного, науково-

технічного і оборонного потенціалу України, за-

конних інтересів держави та прав громадян від роз-

відувально-підривної діяльності іноземних спецс-

лужб, посягань з боку окремих організацій, груп та 

осіб, а також забезпечення охорони державної та-

ємниці. 

До завдань СБУ також входить попередження, 

виявлення, припинення та розкриття злочинів 

проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції 

та організованої злочинної діяльності у сфері уп-

равління і економіки та інших протиправних дій, 

які безпосередньо створюють загрозу життєво важ-

ливим інтересам України. 

СБУ відповідно до своїх основних завдань, зо-

крема, зобов’язана:  

здійснювати інформаційно-аналітичну роботу 

в інтересах ефективного проведення органами дер-

жавної влади та управління України внутрішньої і 

зовнішньої діяльності, вирішення проблем обо-

рони, соціально-економічного будівництва, нау-

ково-технічного прогресу, екології та інших пи-

тань, пов’язаних з національною безпекою 

України; 

здійснювати відповідно до законодавства 

профілактику правопорушень у сфері державної 

безпеки; 

сприяти забезпеченню режиму воєнного та 

надзвичайного стану в разі їх оголошення, а також 

ліквідації наслідків стихійного лиха, значних 

аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших 

надзвичайних ситуацій; 

брати участь у розробленні та здійсненні за-

ходів щодо фізичного захисту ядерних установок, 

ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших 

джерел іонізуючого випромінювання, а також у 

проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до 

особливих робіт [19]. 

Крім того варто зазначити, що СБУ є органом, 

який здійснює ліцензування діяльності, пов’язаної 

з розробленням, виготовленням, постачанням 

спеціальних технічних засобів для зняття інфор-

мації з каналів зв’язку та інших технічних засобів 

негласного отримання інформації [8; 10]. 

Вищевикладене дає підстави вважати, що СБУ 

займає важливе місце серед суб’єктів державного 

регулювання діяльності недержавних інституцій у 

сфері національної безпеки. 

Щодо органів виконавчої влади, які є суб’єк-

тами державного регулювання діяльності недер-

жавних інституцій у сфері національної безпеки, то 

до них належать Кабінет Міністрів України (Уряд 

України), центральні органи виконавчої влади 

(міністерства, служби, агентства, інспекції та їх те-

риторіальні підрозділи), місцеві органи виконавчої 

влади (обласні, районні, міські та районні у місті 

державні адміністрації).  

Конституція (стаття 113) визначає Кабінет 

Міністрів України вищим органом у системі ор-

ганів виконавчої влади [2]. Очолює Уряд Прем’єр-

міністр України. 

Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу 

владу безпосередньо та через міністерства, інші 

центральні органи виконавчої влади (далі ‒ ЦОВВ) 

та місцеві державні адміністрації (далі ‒ МДА), 

спрямовує, координує та контролює діяльність цих 

органів [9]. 

Уряд України відповідальний перед Президен-

том України і Верховною Радою України, підконт-

рольний і підзвітний Верховній Раді України у ме-

жах, передбачених Конституцією [2]. У своїй діяль-

ності він керується Конституцією та законами 

України, а також указами Президента України та 

постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України. 

Серед визначених Конституцією (стаття 116) 

повноважень Кабінету Міністрів України, на нашу 

думку, в рамках нашого дослідження варто відзна-

чити: 

забезпечення державного суверенітету і еконо-

мічної самостійності України, здійснення внутріш-

ньої і зовнішньої політики держави, виконання 

Конституції і законів України, актів Президента 

України; 

вжиття заходів щодо забезпечення прав і сво-

бод людини і громадянина; 

забезпечення проведення фінансової, цінової, 

інвестиційної та податкової політики; політики у 

сферах праці й зайнятості населення, соціального 

захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, 

екологічної безпеки і природокористування; 

розробку і здійснення загальнодержавних про-

грам економічного, науково-технічного, соціаль-

ного і культурного розвитку України; 

розробку проекту закону про Державний бю-

джет України і забезпечення виконання затвердже-

ного Верховною Радою України Державного бю-

джету України; 

здійснення заходів щодо забезпечення оборо-

ноздатності і національної безпеки України, гро-

мадського порядку, боротьби зі злочинністю; 

організацію і забезпечення здійснення зовніш-

ньоекономічної діяльності України, митної справи; 

спрямовання і координацію роботи мініс-

терств, інших органів виконавчої влади; утворення, 

реорганізація та ліквідація відповідно до закону мі-

ністерств та інших ЦОВВ; 

призначення на посади та звільнення з посад за 

поданням Прем’єр-міністра України керівників 

ЦОВВ, які не входять до складу Уряду України [2]. 

Більш детально основні повноваження Уряду 

України визначені статтею 20 Закону України “Про 

Кабінет Міністрів України” [9]. Серед них вва-

жаємо за доцільні відзначити ті, реалізація яких, на 

нашу думку, прямо чи опосередковано впливає на 

діяльність недержавних інституцій у сфері націо-

нальної безпеки: 
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забезпечення проведення державної економіч-

ної політики, здійснення державного регулювання 

національної економіки; забезпечення розроблення 

і виконання загальнодержавних програм економіч-

ного та соціального розвитку; 

сприяння розвитку підприємництва на засадах 

рівності перед законом усіх форм власності та соці-

альній спрямованості національної економіки, здій-

снення заходів щодо демонополізації та антимоно-

польного регулювання економіки, розвитку конку-

ренції та ринкової інфраструктури; 

забезпечення здійснення державної регулятор-

ної політики у сфері господарської діяльності; 

забезпечення захисту та підтримки національ-

ного товаровиробника; 

забезпечення з захисту прав споживачів та під-

вищення якості їх життя; 

забезпечення проведення державної аграрної 

політики та продовольчої безпеки держави; 

забезпечення проведення державної фінансо-

вої та податкової політики, сприяння стабільності 

грошової одиниці України; 

забезпечення проведення державної політики 

цін та здійснення державного регулювання ціноут-

ворення; 

забезпечення проведення зовнішньоекономіч-

ної політики України, здійснення в межах, визначе-

них законом, регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності; 

забезпечення проведення державної соціаль-

ної політики, забезпечення соціального захисту 

громадян; 

забезпечення проведення державної політики 

у сферах охорони здоров’я, санітарно-епідемічного 

благополуччя, охорони материнства та дитинства, 

освіти, доступності для громадян послуг медичних 

та освітніх закладів; 

забезпечення проведення державної політики 

у сферах культури, етнонаціонального розвитку 

України і міжнаціональних відносин; 

проведення державної політики у сфері інфор-

матизації, сприяння становленню єдиного інформа-

ційного простору на території України; 

вжиття заходів щодо вдосконалення держав-

ного регулювання у науково-технічній сфері, сти-

мулювання інноваційної діяльності підприємств, 

установ та організацій; 

забезпечення проведення державної політики 

у сфері екологічної безпеки та природокористу-

вання; 

прийняття рішень про обмеження, тимчасову 

заборону (зупинення) або припинення діяльності 

підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності у разі порушення ними законодав-

ства про охорону праці та навколишнього природ-

ного середовища; 

забезпечення здійснення заходів, передбаче-

них державними програмами ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, прийняття рішень з 

питань ліквідації наслідків інших аварій, а також 

пожеж, катастроф, стихійного лиха; 

забезпечення проведення державної правової 

політики; вжиття заходів щодо захисту прав і сво-

бод, гідності, життя і здоров’я людини та громадя-

нина від протиправних посягань, охорони власності 

та громадського порядку, забезпечення пожежної 

безпеки, боротьби із злочинністю, запобігання і 

протидії корупції; 

забезпечення координації і контролю за діяль-

ністю органів виконавчої влади щодо запобігання і 

протидії корупції; 

здійснення заходів щодо охорони та захисту 

державного кордону України і території України; 

здійснення заходів щодо зміцнення національ-

ної безпеки України, розробка та затвердження дер-

жавних програм з цих питань; 

здійснення заходів щодо забезпечення боєзда-

тності ЗС України; вжиття заходів щодо забезпе-

чення обороноздатності України; 

здійснення керівництва єдиною системою ци-

вільного захисту України, мобілізаційною підгото-

вкою національної економіки та переведенням її на 

режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного 

стану; 

вирішення питання забезпечення участі війсь-

ковослужбовців України в міжнародних операціях 

з підтримання миру і безпеки у порядку, визначе-

ному законом; 

визначення пріоритетних напрямів розвитку 

оборонно-промислового комплексу. 

Кабінет Міністрів України на основі та на ви-

конання Конституції і законів України, актів Пре-

зидента України, постанов Верховної Ради Укра-

їни, прийнятих відповідно до Конституції та зако-

нів України, видає обов’язкові для виконання акти 

‒ постанови і розпорядження. 

Аналіз вищезазначених повноважень Уряду 

України дозволяє дійти висновку, що наділений ор-

ганізаційними, кадровими, контрольними та нор-

мотворчими повноваженнями, він також займає 

провідне місце у державному регулюванні діяльно-

сті недержавних інституцій, у тому числі і у сфері 

національної безпеки.  

Систему ЦОВВ складають міністерства 

України та інші ЦОВВ. Міністерства забезпечують 

формування та реалізують державну політику в од-

ній чи декількох сферах, інші ЦОВВ виконують 

окремі функції з реалізації державної політики [23]. 

Основними завданнями міністерства як ор-

гану, що забезпечує формування та реалізує держа-

вну політику в одній чи декількох сферах, зокрема, 

є забезпечення нормативно-правового регулю-

вання; визначення пріоритетних напрямів розви-

тку; узагальнення практики застосування законо-

давства, розроблення пропозицій щодо його вдос-

коналення та внесення в установленому порядку 

проектів законодавчих актів, актів Президента Ук-

раїни, Кабінету Міністрів України на розгляд Пре-

зидентові України та Уряду України. 

Міністерство у межах своїх повноважень, на 

основі і на виконання Конституції та законів Укра-

їни, актів Президента України та постанов Верхов-

ної Ради України, прийнятих відповідно до Консти-

туції та законів України, актів Уряду України видає 

накази, які є обов’язковими для виконання ЦОВВ, 
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їх територіальними органами, МДА, ОМС, підпри-

ємствами, установами і організаціями всіх форм 

власності та громадянами [23]. 

ЦОВВ утворюються для виконання окремих 

функцій з реалізації державної політики як служби, 

агентства, інспекції. Їх діяльність спрямовується та 

координується Урядом України через відповідних 

міністрів згідно із законодавством. Їх основними 

завданнями, зокрема, є надання адміністративних 

послуг; здійснення державного нагляду (конт-

ролю); внесення пропозицій щодо забезпечення фо-

рмування державної політики на розгляд міністрів, 

які спрямовують та координують їх діяльність; 

здійснення інших завдань, визначених законами 

України. При цьому варто зазначити, що ЦОВВ 

утворюється як: 

служба, якщо більшість його функцій склада-

ють функції з надання адміністративних послуг фі-

зичним і юридичним особам; 

агентство, якщо більшість його функцій скла-

дають функції з управління об’єктами державної 

власності, що належать до сфери його управління; 

інспекція, якщо більшість його функцій скла-

дають контрольно-наглядові функції за дотриман-

ням державними органами, ОМС, їх посадовими 

особами, юридичними та фізичними особами актів 

законодавства. 

Крім того, ЦОВВ можуть утворювати терито-

ріальні органи, завданням яких є реалізація повно-

важень ЦОВВ, який утворив зазначений орган, на 

території відповідної адміністративно-територіаль-

ної одиниці. Відповідно до покрадених на них зав-

дань територіальні органи, зокрема: надають 

адміністративні послуги; здійснюють державний 

нагляд (контроль); узагальнюють практику застосу-

вання законодавства з питань, що належать до їх 

компетенції, готують та вносять в установленому 

порядку пропозиції щодо його вдосконалення [23]. 

Сьогодні, відповідно до [16], в Україні існує 18 

міністерств та 45 інших ЦОВВ, серед яких, зокрема, 

20 служб, 14 агентств та 5 інспекцій. 

Варто також зазначити, що окремі міністерства 

та деякі ЦОВВ, згідно з визначеними законодавст-

вом повноваженнями, є органами ліцензування 

та/або дозвільними органами [7], а Міністерство 

юстиції України та його територіальні підрозділи, 

серед іншого, у встановленому законодавством по-

рядку здійснюють державну реєстрацію [6] недер-

жавних інституцій. 

Виконавчу владу в областях і районах та місті 

Києві здійснюють МДА, які є місцевими органами 

виконавчої влади і входить до системи органів ви-

конавчої влади і в межах своїх повноважень здійс-

нюють виконавчу владу на території відповідної ад-

міністративно-територіальної одиниці, забезпечу-

ючи, зокрема, виконання Конституції, законів 

України, актів Президента України, Уряду України, 

інших органів виконавчої влади вищого рівня; за-

конність і правопорядок, додержання прав і свобод 

громадян; виконання державних і регіональних 

програм соціально-економічного та культурного 

розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях 

компактного проживання корінних народів і націо-

нальних меншин ‒ також програм їх національно-

культурного розвитку; взаємодію з ОМС (стаття 

119 Конституції [2]; стаття 2 Закону України [12]). 

На виконання Конституції, законів України, 

актів Президента України, актів Уряду України, мі-

ністерств та інших ЦОВВ, які відповідно до закону 

забезпечують нормативно-правове регулювання 

власних і делегованих повноважень, голова МДА в 

межах своїх повноважень видає розпорядження, які 

є обов’язковими для виконання на відповідній те-

риторії всіма органами, підприємствами, устано-

вами та організаціями, посадовими особами та гро-

мадянами. 

До відання МДА у межах і формах, визначених 

Конституцією і законами України, належить вирі-

шення питань, серед яких зокрема: забезпечення за-

конності, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян; соціально-економічного розвитку відпо-

відних територій; бюджету, фінансів та обліку; 

сприяння розвитку підприємництва та здійснення 

державної регуляторної політики; промисловості, 

сільського господарства, будівництва, транспорту і 

зв’язку; науки, освіти, культури, охорони здоров’я, 

сім’ї, жінок, молоді та дітей; використання землі, 

природних ресурсів, охорони довкілля; зовнішньо-

економічної діяльності; оборонної роботи та мобі-

лізаційної підготовки; соціального захисту, зайня-

тості населення, праці та заробітної плати. 

Уряд України в межах, визначених законами 

України, може передавати МДА окремі повнова-

ження органів виконавчої влади вищого рівня. 

Крім того, на МДА в межах, визначених Кон-

ституцією і законами України, покладається здійс-

нення на відповідних територіях державного конт-

ролю, зокрема, за використанням та охороною зе-

мель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, 

рослинного і тваринного світу та інших природних 

ресурсів; додержанням виробниками продукції ста-

ндартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних 

з її якістю та сертифікацією; одержанням санітар-

них і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією 

і захороненням промислових, побутових та інших 

відходів, додержанням правил торгівлі, побуто-

вого, транспортного, комунального обслугову-

вання, законодавства про захист прав споживачів; 

додержанням законодавства з питань науки, освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення; 

охороною праці; додержанням громадського по-

рядку, правил технічної експлуатації транспорту та 

дорожнього руху; виконанням інженерно-техніч-

них заходів цивільного захисту (цивільної оборони) 

під час будівництва будинків, споруд, розміщення 

інших господарських об’єктів, інженерних та тран-

спортних комунікацій [12]. 

Крім того, МДА здійснює у встановленому по-

рядку державну реєстрацію юридичних осіб та фі-

зичних осіб ‒ підприємців (крім обласних держав-

них адміністрацій) [12], а деякі з них, зокрема, об-

ласні та Київська міська держадміністрації, є 

органами ліцензування [8; 10] та дозвільними ор-

ганами [7]. 
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Отже, органи виконавчої влади всіх рівнів ві-

діграють значну роль у здійсненні державного ре-

гулювання діяльності недержавних інституцій у 

сфері національної безпеки, у тому числі шляхом 

формування правового поля за допомогою прий-

няття на виконання Конституції та законів України 

в межах компетенції підзаконних нормативно-пра-

вових актів, надання адміністративних послуг, здій-

снення державного контролю за дотриманням ви-

мог законодавства у відповідних сферах, у тому чи-

слі і щодо забезпечення національної безпеки. 

Державними колегіальними органами, які 

здійснюють державне регулювання діяльності не-

державних інституцій на ринках фінансових пос-

луг, цінних паперів, фондовому ринку, природних 

монополій, телекомунікацій та телерадіомовлення, 

є національні комісії, що здійснюють державне ре-

гулювання у визначених законами України сферах 

та Національна рада з питань телебачення та радіо-

мовлення. 

Національна рада з питань телебачення та ра-

діомовлення є конституційним, постійно діючим 

колегіальним органом, метою діяльності якого є на-

гляд за дотриманням законів України у сфері теле-

радіомовлення, а також здійснення регуляторних 

повноважень, передбачених Законом України [15], 

у тому числі є органом ліцензування діяльності в 

галузі телебачення і радіомовлення та здійснює 

державну реєстрацію телерадіоорганізацій та про-

вайдерів програмної послуги. 

На відміну від вищезгаданої Національної 

ради з питань телебачення та радіомовлення, існу-

вання інших державних колегіальних органів, 

якими є національні комісії, Конституція України 

не передбачає. Проте, окремими законами України 

за ними закріплено повноваження щодо здійснення 

державного регулювання у стратегічно важливих 

сферах. 

Так, Закон України “Про телекомунікації” [21] 

органом державного регулювання у сфері телеко-

мунікацій визначає Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації (НКРЗІ), яка є державним ко-

легіальним органом, підпорядкованим Президенту 

України, підзвітним Верховній Раді України. 

НКРЗІ, зокрема, здійснює ліцензування та реєстра-

цію у сфері надання телекомунікаційних послуг, а 

також встановлює правила здійснення діяльності у 

сфері телекомунікацій та ліцензійні умови. 

Закон України “Про фінансові послуги та дер-

жавне регулювання ринків фінансових послуг” [22] 

встановлює загальні правові засади у сфері надання 

фінансових послуг, здійснення регулятивних та 

наглядових функцій за діяльністю з надання фінан-

сових послуг. Цей закон передбачає, що Націо-

нальна комісія, що здійснює державне регулювання 

у фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) в межах 

своєї компетенції затверджує умови провадження 

діяльності з надання фінансових послуг, здійснення 

яких потребує відповідної ліцензії чи дозволу. 

Закон України “Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні” [5] визначає пра-

вові засади здійснення державного регулювання 

ринку цінних паперів та державного контролю за 

випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в 

Україні. Відповідно до його вимог Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку 

(НЦКПФР) встановлює порядок та видає ліцензії на 

провадження діяльності на ринку цінних паперів, а 

також анулює зазначені ліцензії в разі порушення 

вимог законодавства про цінні папери. 

Положення про згадані вище національні комі-

сії затверджені Указами Президента України.  

На відміну від вищезазначених національних 

комісій, правовий статус Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енерге-

тики та комунальних послуг (НКРЕКП), її за-

вдання, функції, повноваження та порядок їх здійс-

нення визначає окремий Закон України [14], відпо-

відно до якого НКРЕКП є постійно діючим 

незалежним державним колегіальним органом, ме-

тою діяльності якого є державне регулювання, мо-

ніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів госпо-

дарювання у сферах енергетики та комунальних по-

слуг. 

Варто також зазначити, що окремі державні 

колегіальні органи є національними комісіями ре-

гулювання природних монополій. Їх основними за-

вданнями відповідно до статті 12 Закону України 

“Про природні монополії” є: 

регулювання діяльності суб’єктів природних 

монополій (суб’єктів господарювання (юридичних 

осіб) будь-якої форми власності, які виробляють 

(реалізують) товари на ринку, що перебуває у стані 

природної монополії); 

сприяння створенню умов, які забезпечують за 

рахунок виникнення та розвитку конкуренції виве-

дення товарного ринку із стану природної моно-

полії, що дасть можливість ефективніше задоволь-

няти попит, а також сприяння розвитку конкуренції 

на суміжних ринках; 

формування цінової політики у відповідній 

сфері регулювання; 

сприяння ефективному функціонуванню това-

рних ринків на основі збалансування інтересів сус-

пільства, суб’єктів природних монополій та спожи-

вачів товарів, що виробляються (реалізуються) 

суб’єктами природних монополій [17]. 

Державні колегіальні органи в межах своєї 

компетенції приймають нормативно-правові акти, а 

також акти індивідуальної дії. 

Отже, державні колегіальні органи як органи 

державного регулювання у визначених законодав-

ством сферах відіграють значну роль у державному 

регулюванні діяльності недержавних інституцій у 

сфері національної безпеки, особливо щодо діяль-

ності, наслідки якої можуть призвести до пору-

шення прав, законних інтересів громадян, стано-

вити загрозу життю чи здоров’ю людини, навко-

лишньому природному середовищу та/або безпеці 

держави.  

Саморегулівні організації беруть участь у дер-

жавному регулюванні діяльності недержавних ін-

ституцій у сфері національної безпеки в межах де-

легованих їм законами України повноважень ор-

ганів виконавчої влади або державних колегіальних 
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органів. Зазначені організації є формою про-

фесійного самоврядування, які, з одного боку, є 

добровільними неприбутковими об’єднаннями не-

державних інституцій, що консолідують та захища-

ють професійні інтереси своїх членів у певній 

сфері, а з іншого ‒ здійснюють делеговані їм 

публічні функції регулювання їх професійної 

та/або підприємницької діяльності.  

На сьогодні не існує окремого закону, який би 

визначав їх статус. Проте вітчизняне законодав-

ство, зокрема, передбачає створення саморегулів-

них організацій професійних учасників фондового 

ринку [24], що здійснюють разом з державою дер-

жавне регулювання фондового ринку, а також са-

морегулівних організацій у сфері архітектурної 

діяльності [4], яким можуть бути делеговані повно-

важення щодо проведення професійної атестації 

виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створен-

ням об’єктів архітектури. При цьому контроль за 

діяльністю саморегулівних організацій та за сфе-

рами державного регулювання загалом зали-

шається за відповідними органами виконавчої 

влади чи державними колегіальними органами.  

ОМС беруть участь у державному регулюванні 

в межах делегованих їм законами України повнова-

жень органів виконавчої влади, оскільки відповідно 

до частини третьої та четвертої статті 143 Консти-

туції, ОМС можуть надаватися законом окремі по-

вноваження органів виконавчої влади [2]. При 

цьому, ОМС з питань здійснення ними повнова-

жень органів виконавчої влади підконтрольні 

відповідним органам виконавчої влади. 

Крім того, ОМС в межах повноважень, визна-

чених законом, приймають рішення, які є обов’яз-

ковими до виконання на відповідній території 

(стаття 144 Конституції), отже також беруть участь 

у формування правового поля для унормування ді-

яльності недержавних інституцій, у тому числі у 

сфері національної безпеки. Зокрема, до відання ви-

конавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать делеговані повноваження щодо забезпе-

чення законності, правопорядку, охорони прав, сво-

бод і законних інтересів громадян (стаття 38 Закону 

України [11]) вжиття у разі надзвичайних ситуацій 

необхідних заходів відповідно до закону щодо за-

безпечення державного і громадського порядку, 

життєдіяльності підприємств, установ та організа-

цій, врятування життя людей, захисту їх здоровʼя, 

збереження матеріальних цінностей. Крім того, 

ОМС згідно з чинним законодавством надають до-

кументи дозвільного характеру (частина п’ята 

статті 46 Закону України [11]), а також наділені де-

легованими повноваженнями з державної реєстра-

ції у встановленому порядку юридичних осіб та фі-

зичних осіб ‒ підприємців (підпункт сім пункту “б” 

частини першої статті 38 Закону України [11]). 

Слід також зазначити, що Законом України 

“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізич-

них осіб ‒ підприємців та громадських формувань”, 

зокрема, встановлено, що нотаріуси та акредито-

вані суб’єкти (юридичні особи публічного права) є 

суб’єктами державної реєстрації ‒ у разі державної 

реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб 

‒ підприємців (абзац п’ятий пункту 14 статті 1 За-

кону України [6]). 

Отже, нотаріуси, у тому числі приватні, також 

беруть участь у здійсненні державного регулю-

вання діяльності недержавних інституцій у сфері 

національної безпеки, оскільки відповідно до За-

кону України [6] вони реєструють фізичних осіб ‒ 

підприємців та юридичних осіб ‒ підприємців. 

Акредитованими суб’єктами є комунальні та дер-

жавні підприємства, а також філії останніх. 

Судові органи також віднесені нами до 

суб’єктів державного регулювання діяльності не-

державних інституцій у сфері національної без-

пеки, оскільки до них недержавні інституції можуть 

звернутися за захистом своїх порушених або оспо-

рюваних прав і охоронюваних законом. Вони, зо-

крема, розглядають конфліктні ситуації, що вини-

кають між суб’єктами та об’єктами державного ре-

гулювання діяльності недержавних інституцій у 

сфері національної безпеки, та претензії недержав-

них інституцій. Зокрема, до суду можуть бути ос-

каржені:  

рішення, дії або бездіяльність державного 

реєстратора, суб’єкта державної реєстрації (стаття 

34 Закону України [6]); 

рішення про анулювання ліцензії (частина оди-

надцята статті 16 Закону України [10]); 

рішення дозвільного органу про анулювання 

документа дозвільного характеру (абзац одинадця-

тий частини сьомої статті 4-1 Закону України [7]). 

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верхо-

венства права, забезпечує кожному право на спра-

ведливий суд та повагу до інших прав і свобод, га-

рантованих Конституцією і законами України, а та-

кож міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України (частина перша статті 2 Закону України 

[20]). А судові рішення, що набрали законної сили, 

є обов’язковими до виконання всіма органами дер-

жавної влади, ОМС, їх посадовими та службовими 

особами, фізичними і юридичними особами та їх 

об’єднаннями на всій території України (частина 

друга статті 13 Закону України [20]). 

Висновки та пропозиції. Проведене до-

слідження дозволяє дійти висновку, що державне 

регулювання діяльності недержавних інституцій у 

сфері національної безпеки здійснюється сукуп-

ністю взаємодіючих суб’єктів державного регулю-

вання, які в межах чинного законодавства та із за-

лученням наявних у їх розпорядженні ресурсів (ма-

теріальних, фінансових, інтелектуальних та 

духовних) здійснюють розробку та/або реалізацію 

владних, регулюючих, координуючих, забезпечу-

вальних, контролюючих та нормативних державно-

управлінських впливів (рішень) на об’єкти держав-

ного регулювання (недержавні інституції та їх 

діяльність) з метою прогнозування, своєчасного ви-

явлення та запобігання загрозам національній без-

пеці та їх нейтралізації. 

Суб’єктами державного регулювання, які 

здійснюють прямий чи опосередкований регулюю-

чий вплив на недержавні інституції та їх діяльність 
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у сфері національної безпеки, є органи законо-

давчої, виконавчої та судової влади, Президент 

України, РНБО України, СБУ, АМК України, 

Нацбанк України, державні колегіальні органи, а 

також саморегулівні організації, ОМС, які беруть 

участь у державному регулюванні діяльності не-

державних інституцій у сфері національної безпеки 

в межах делегованих їм законами України повнова-

жень органів виконавчої влади або державних ко-

легіальних органів, а також інші інституції (при-

ватні, державні, муніципальні), уповноважені чи 

акредитовані державою на вчинення певних дій з 

державного регулювання діяльності недержавних 

інституцій у сфері національної безпеки; судові ор-

гани. Їх повноваження щодо державного регулю-

вання діяльності недержавних інституцій у сфері 

національної безпеки визначаються Конституцією 

та законами України, а також міжнародними дого-

ворами України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України. 

Варто зазначити, що аналіз функцій, повнова-

жень та завдань суб’єктів державного регулювання 

діяльності недержавних інституцій у сфері націона-

льної безпеки, які визначені законами України, а та-

кож положеннями про національні комісії, затвер-

дженими Указами Президента України, та поло-

женнями про міністерства та інші ЦОВВ, 

затвердженими постановами Уряду України, дозво-

ляє дійти висновку, що зазначені суб’єкти відпо-

відно до компетенції, серед іншого, забезпечують 

формування та реалізацію державної політики у 

сферах, які, на нашу думку, є принципово важли-

вими для національної безпеки України, а саме у 

сфері оборони, охорони громадського порядку, по-

літичної, економічної, енергетичної, соціальної, ін-

формаційної, екологічної безпеки, у тому числі ци-

вільного захисту, забезпечення функціонування 

критичної інфраструктури, забезпечення кібербез-

пеки та захисту інформаційних ресурсів. На зазна-

чених суб’єктів в межах їх компетенції також пок-

ладається здійснення державного нагляду (конт-

ролю) у відповідних сферах та захист порушених 

або оспорюваних прав недержавних інституцій, які 

встановлені та охороняються законами. 

Подальші розвідки варто присвятити дослі-

дженню організаційно-правових засад ліцензу-

вання, дозвільної діяльності та державної реєстра-

ції недержавних інституцій як заходів та засобів 

державного регулювання діяльності недержавних 

інституцій у сфері національної безпеки України. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье анализируются следующие Указы Президента Российской Федерации о защите 

прав несовершеннолетних: 

Указ Президента Российской Федерации (от 1 июня 2012 № 761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 № 690 «Об утверждении стратегии государ-

ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 № 537 «О стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 года». 

ABSTRACT 

In this article, the following Decrees of the President of the Russian Federation on the protection of the rights 

of minors are analyzed: 

Decree of the President of the Russian Federation (No. 761 of June 1, 2012, "On the National Strategy for 

Children for 2012-2017"; 
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Decree of the President of the Russian Federation of June 9, 2010 No. 690 "On the approval of the strategy 

of the state anti-drug policy of the Russian Federation until 2020"; 

Decree of the President of the Russian Federation of 12 May 2009 No. 537 "On the National Security Strategy 

of the Russian Federation until 2020". 

Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители, Конституция Российской Федерации, 

Указы Президента Российской Федерации, национальные приоритеты России, проблемы нарушения прав 

ребёнка, предупреждение преступности несовершеннолетних. 

Keywords: juvenile offenders, the Constitution of the Russian Federation, the decrees of the President of the 

Russian Federation, the national priorities of Russia, the problems of violation of the rights of the child, the pre-

vention of juvenile delinquency. 

 

Совершенствование работы с несовершенно-

летними правонарушителями осуществляется в 

рамках реализации предусмотренных ч. 4 ст. 15 и ч. 

1 ст. 17 Конституции Российской Федерации обяза-

тельств по применению общепризнанных принци-

пов и норм международного права; Конвенции 

ООН о правах ребенка от 20.11.1989 года; Мини-

мальных стандартных правил ООН, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершен-

нолетних («Пекинские правила»), принятых резо-

люцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 де-

кабря 1985 №40/33; Руководящих принципов ООН 

по предупреждению преступности среди несовер-

шеннолетних («Эр–Риядские руководящие прин-

ципы» 1990 года); рекомендаций CM/Rec (2008)11 

Комитета министров Совета Европы о европейских 

правилах для несовершеннолетних правонаруши-

телей, подвергаемых наказанию и мерам воздей-

ствия. 

Актуальность решения поставленной задачи 

вытекает и из Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы, утверждённой 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 № 761, 

предусматривающей проведение научных, социо-

логических исследований в целях выработки эф-

фективной политики в отношении детей, совершив-

ших правонарушения, планирования её реализации 

и оценки достигнутых результатов. 

В данном Указе Президента Российской Феде-

рации (от 1 июня 2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы») озвучены базовые проблемы, способ-

ные приводить к нарушению прав ребёнка, и в ре-

зультате – к развитию преступности несовершенно-

летних. Одновременно данный нормативный ис-

точник определяет основные направления и задачи 

государственной политики в интересах детей и 

ключевые механизмы её реализации, базирующи-

еся на общепризнанных принципах и нормах меж-

дународного права.  

Несмотря на то, что в последнее десятилетие 

обеспечение благополучного и защищённого дет-

ства стало одним из основных национальных прио-

ритетов России, острота проблемы пока не снижа-

ется. Такое положение обусловлено следующими 

факторами:  

– нерешённость вопросов, связанных с созда-

нием комфортной и доброжелательной для жизни 

детей среды, которые сохраняют свою остроту и да-

леки от окончательного решения. Продолжается со-

кращение численности детского населения, у зна-

чительной части детей дошкольного возраста и 

обучающихся в общеобразовательных учрежде-

ниях обнаруживаются различные заболевания и 

функциональные отклонения; 

 – подростки в возрасте от 10 до 18 лет нередко 

оказываются вне достаточного внимания со сто-

роны государства. Трудности, с которыми они стал-

киваются в этот сложный возрастной период, под-

час приводят к самым трагическим последствиям. 

По распространённости суицидов среди подрост-

ков Россия занимает одно из ведущих мест в мире, 

уровень смертности детей значительно выше, чем в 

других европейских странах. Особого внимания 

требуют проблемы подросткового алкоголизма, 

включая «пивной алкоголизм», наркомании и ток-

сикомании, немедицинского потребления наркоти-

ческих средств, психотропных и других токсиче-

ских веществ детьми, особенно школьного воз-

раста; 

 – в 2011 году более 93000 детей стали жерт-

вами преступлений. Остро стоят проблемы под-

росткового алкоголизма, наркомании и токсикома-

нии: почти четверть преступлений совершается 

несовершеннолетними в состоянии опьянения; 

 – в 2010 году доля малообеспеченных среди 

детей в возрасте до 16 лет превышала среднерос-

сийский уровень бедности. В самом уязвимом по-

ложении находятся дети в возрасте от полутора до 

трёх лет, дети из многодетных и неполных семей, 

дети безработных родителей и др. 

– не в полном объёме решаются вопросы и в 

отношении положения детей в период их нахожде-

ния в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы (п. 5 раздела 6). 

Предлагаемые в вышеназванном Указе пути 

решения этих проблем следующие: 

– повысить эффективность имеющихся меха-

низмов обеспечения и защиты прав и интересов де-

тей, исполнять международные стандарты в обла-

сти прав ребёнка; 

– исключить риск бедности при рождении де-

тей, особенно в многодетных и неполных семьях; 

– исключить распространённость семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми и 

всех форм насилия в отношении детей; 

– повысить эффективность профилактической 

работы с неблагополучными семьями и детьми, ис-

ключить практику лишения родительских прав (без 

уважительных причин) и социального сиротства; 

– не допускать социальной исключённости 

уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети - инва-
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лиды и дети, находящиеся в социально опасном по-

ложении); 

– нейтрализовать влияние рисков, связанных с 

распространением информации, представляющей 

опасность для детей; 

– разработать действенные механизмы обеспе-

чения участия детей в общественной жизни, в ре-

шении вопросов, затрагивающих их непосред-

ственно; 

– совершенствование законодательства в 

сфере защиты детства и др. 

В Указе Президента Российской Федерации от 

9 июня 2010 № 690 «Об утверждении стратегии гос-

ударственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации до 2020 года» отмечается, что 

одной из причин устойчивого сокращения числен-

ности молодого трудоспособного населения страны 

является расширение масштабов незаконного рас-

пространения наркотиков в России (раздел 1, вве-

дение). 

Одним из объектов антинаркотической дея-

тельности являются в первую очередь дети, под-

ростки, молодёжь и их семьи, особенно входящие в 

группы риска вовлечения в незаконный оборот 

наркотиков и их прекурсоров (пп. «а», п. 11, раздела 

2). 

Утверждается необходимость принятия мер по 

пресечению незаконного оборота наркотиков в ме-

стах проведения культурно-досуговых мероприя-

тий (абз. 7, п. 19, раздела 3). Основными угрозами 

в данной сфере являются: 

– широкое распространение в обществе терпи-

мого отношении к немедицинскому потреблению 

наркотиков; 

– увеличение численности лиц, вовлечённых в 

немедицинское потребление наркотиков; 

– недостаточная эффективность организации 

оказания наркологической медицинской, педагоги-

ческой, психологической и социальной помощи 

больным наркоманией; 

– сокращение числа специализированных 

наркологических медицинских учреждений, низкое 

число наркологических реабилитационных центров 

(отделений) в субъектах Российской Федерации, а 

также недостаточное количество медицинских пси-

хологов, специалистов по социальной работе и дру-

гих специалистов, участвующих в осуществлении 

медико-социальной реабилитации; 

– недостаточная доступность медико-социаль-

ной реабилитации для больных наркоманией; 

– увеличение численности лиц, прошедших ле-

чение, реабилитацию и вновь вернувшихся к неме-

дицинскому потреблению наркотиков; 

– смещение личностных ориентиров в сторону 

потребительских ценностей; 

– недостаточно широкий для обеспечения за-

нятости молодежи спектр предложений на рынке 

труда; 

– низкая организация досуга детей, подростков 

и молодежи (п. 23 раздела 4). 

В Указе Президента Российской Федерации от 

12 мая 2009 № 537 «О стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации до 2020 года» 

объявляется одним из главных направлений госу-

дарственной политики в сфере обеспечения госу-

дарственной и общественной безопасности на дол-

госрочную перспективу усиление роли государства 

в качестве гаранта безопасности личности, прежде 

всего детей и подростков, совершенствование нор-

мативного правового регулирования предупрежде-

ния и борьбы с преступностью, коррупцией, терро-

ризмом и экстремизмом, и др. (п. 38); создание еди-

ной государственной системы профилактики 

преступности (в первую очередь среди несовер-

шеннолетних) и иных правонарушений (п. 39); сни-

жение уровня организованной преступности, кор-

рупции и наркомании, противодействие преступ-

ным формированиям в легализации собственной 

экономической основы, достижение социально-по-

литической стабильности (п. 48) и др.  

В настоящее время действует Федеральный за-

кон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних», однако, в данном за-

коне не определены органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних со стороны Министерства 

юстиции Российской Федерации.  

Таким образом, проблемы нарушения прав ре-

бёнка, а также предупреждения преступности несо-

вершеннолетних по-прежнему остаются крайне ак-

туальными и злободневными. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано проблеми правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні, в кон-

тексті забезпечення основних елементів їх правового статусу. Здійснено соціологічне дослідження відпо-

відних потреб, вказаних осіб та розроблено практичні рекомендації та пропозиції до діючої доктрини, що 

врегульовує визначену авторами проблему. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the problems of the legal status of internally displaced persons in Ukraine in the context 

of providing the basic elements of their legal status. A sociological study of the relevant needs, identified individ-

uals, and developed practical recommendations and proposals for an active doctrine that regulates the problem 

identified by the authors. 

Ключові слова: права та свободи, внутрішньо переміщені особи, правовий статус внутрішньо пере-

міщених осіб, соціологічне дослідження. 

Keywords: rights and freedoms, internally displaced persons, legal status of internally displaced persons, 

sociological research. 

 

Актуальність теми. Сучасна Україна – член 

світової спільноти, в якій всі цивілізовані країни є 

демократичними, що в першу чергу відображає рі-

вень забезпеченості прав і свобод людини і грома-

дянина в кожній з них.  

Сьогодні, в нашій державі існує ряд проблем 

через які, її демократичність може бути поставлена 

під сумнів, в свою чергу вони потребують терміно-

вого вирішення, а одним зі шляхів, на нашу думку, 

є прийняття нормативно-правових актів, що їх вре-

гулюють, а оскільки жоден такий акт не може бути 

прийнято без відповідного рівня дослідженості та 

існуючого наукового підґрунтя – ці питання є тісно 

взаємопов’язаними та надзвичайно актуальними. 

Декілька років тому, в нашій країні розпоча-

лись процеси масового внутрішнього переміщення 

осіб, що спровоковані, перш за все, збройною агре-

сією Російської Федерації. Даний факт створив в 

правовому полі невизначеність та показав, що зако-

нодавство в сфері забезпечення прав та свобод вну-

трішньо переміщених осіб в Україні відсутнє вза-

галі та потребує розробки.  

Саме тому, обрана авторами тематика є над-

звичайно актуальною, оскільки від визначення ос-

новних проблем внутрішньо переміщених осіб в 

Україні, ступеня їх вирішеності та окреслення юри-

дичного змісту і характеристики вказаного статусу, 

залежить рівень демократичності, що в свою чергу, 

є перепусткою для України у цивілізований світ. 

Стан розробленості заявленої тематики. 

Проблеми внутрішньо переміщених осіб, неодно-

разово ставали об’єктом наукових розвідок, як віт-

чизняних, так і зарубіжних правників, серед яких: 

М. Байматуров, І. Гожій, Я. Грабова, І. Козинець, О. 

Кхасрві, М. Малиха, А. Монаєнко, Ю. Мартинюк, 

Б. Піроцький, М. Сірант, Н. Тищенко, Л. Шестак, а 

також багато інших. 

Метою статті є визначення основних проблем 

внутрішньо переміщених осіб в Україні та з’ясу-

вання сутності їх конституційно-правового статусу. 

На підставі чинних нормативно-правових актів на-

ціонального та міжнародного рівня, поглядів нау-

ковців і практиків, а також, керуючись результа-

тами авторського соціологічного опитування аргу-

ментувати висновки щодо шляхів вирішення 

нагальних проблем осіб, що мають вказаний вище 

статус в нашій державі. 

Поставлена мета, зумовила необхідність 

розв’язання ряду дослідницьких завдань, серед 

яких, зокрема: проаналізувати проблеми правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні, 

окреслити його значення для нашої держави, а та-

кож на підставі встановленого, враховуючи також і 

результати авторського соціологічного дослі-

дження, узагальнити їх та розробити рекомендації 

щодо можливого вдосконалення відповідного ста-

тусу.  

Об’єктом даного дослідження виступають су-

спільні відносини в сфері забезпечення прав і сво-

бод внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Предметом дослідження є проблеми внутріш-

ньо переміщених осіб як основна перепона утвер-

дження конституційно-правового статусу внутріш-

ньо переміщених осіб в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

контексті розв’язання поставленого питання, нале-

жить акцентувати увагу на визначенні поняття 

«внутрішньо переміщена особа». Велика кількість 

наукових джерел та нормативних визначень у да-

ному полі спричиняє гостру наукову дискусію, але 

профільним (основним) у даному питанні, є норма-

тивно-правовий акт, що регламентує статус вище-

вказаних осіб. Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» було 

прийнято Верховною Радою України 20 жовтня 

2014 року. Саме в цьому документі, у статті 1 трак-

тується поняття внутрішньо переміщеної особи, яка 

є громадянином України, особою без громадянства 

або іноземцем, що легально проживають на терито-

рії України, які були змушені залишити свої буди-

нки або місця звичайного проживання, зокрема, в 

результаті/або для того, щоб уникнути наслідків 

збройного конфлікту, окупації повсюдних проявів 

насильства, порушень прав людини, стихійних або 

антропогенних лих, і які не перетинали міжнародно 

визнаний кордон України [1] .  

Із вказаного нормативно-правового акту, стає 

зрозуміло, що статус внутрішньо переміщеної 

особи, є спеціальним статусом, отримати який на-

дається можливість лише за певних умов, та який 

(із моменту його отримання) забезпечує осіб, що 

його отримали додатковими правами, обов’язками 

та гарантіями. 

Належить аргументувати, що сутність консти-

туційно-правового статусу внутрішньо переміще-

ної особи, як одного зі спеціальних статусів, узага-

льнюючи всі його елементи, полягає у тому, що 

останній має на меті всіляко забезпечити найбільш 

вразливу верству населення, відповідними правами 

та свободами, які через об’єктивні обставини мо-

жуть бути порушені, якщо держава вчасно не втру-

титься. Розкрити сутність вказаного статусу – озна-

чає виокремити те, що обумовлює його об’єктивну 

необхідність і осмислити, що країна та суспільство 
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зазнає значних втрат, якщо буде існувати і намага-

тись розвиватися без внесення до законодавства 

продуктивних змін. 

Однією із змістовних частин даного статусу, є 

те, що з його набуттям особа отримує комплекс 

прав та свобод, які є вкрай необхідними для вижи-

вання в умовах, що складаються в кожної конкрет-

ної особи чи групи осіб, безпосередньо перед його 

отриманням. 

Будь-яка держава в процесі свого розвитку, 

удосконалювалась та її потреби час від часу зміню-

вались, як змінювались потреби і її громадян, а 

вони, в свою чергу, можуть з’являтись не лише че-

рез стрімкий розвиток суспільства, а й через трагі-

чні ситуації, однією з яких є збройна агресія на 

сході України, що спричинила правову неточність, 

та необхідність створення нового конституційно-

правового статусу, який відповідав би потребам 

осіб, що вимушені були залишити свої домівки. 

Вказаний вище статус, на нашу думку, може 

виступати системою прав, свобод та обов’язків, а 

також їх гарантій і принципів, що покликані визна-

чити правове та фактичне становище внутрішньо 

переміщених осіб, з метою зрівняння їх у правах із 

іншими громадянами. 

З іншого боку – сутність може також розкрива-

тись і в елементах самого конституційно-правового 

статусу, яких на сьогоднішній день нараховується 

досить велика кількість, а саме: безпосередньо по-

няття, що вже розкрито авторами вище; права, сво-

боди і обов’язки внутрішньо переміщених осіб; га-

рантії дотримання прав, свобод та обов’язків; окрім 

цього до елементів відноситься система специфіч-

них принципів вказаного конституційно-правового 

статусу. 

Уточнюючи вказані складові, належить зазна-

чити, що, як правило правами є загальнообов’яз-

кові, формально-визначені правила поведінки, 

встановлені або санкціоновані державою як регуля-

тор суспільних відносин [2], які в даному випадку, 

визначені Конституцією України та профільним 

нормативно-правовим актом – Законом України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пере-

міщених осіб». Серед прав внутрішньо переміще-

них осіб, притаманних лише даній категорії є такі: 

право на взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи; право на забезпечення технічними та ін-

шими засобами реабілітації; право на продовження 

здобуття певного освітнього рівня за рахунок кош-

тів державного бюджету; право на єдність родини; 

право на можливість безоплатного тимчасового 

проживання (за умови оплати комунальних послуг) 

протягом 6 місяців після взяття на облік; право на 

сприяння у поверненні їх рухомого майна; право на 

сприяння у поверненні на попереднє місце прожи-

вання, а також інші [1].  

Загалом, всі вказані та надані Законом України 

права, утворюють підґрунтя для існування специфі-

чного конституційно-правового статусу, а разом із 

тим обумовлюють утворення нових, притаманних 

йому принципів, що, зокрема, визначені у Керівних 

принципах з питань про переміщення осіб у сере-

дині країни [3], до яких відносять: принцип рівності 

прав внутрішньо переміщених осіб та інших грома-

дян, принцип вільного пересування та свободи ви-

бору місця проживання; принцип вільного пошуку 

безпечних умов життя в іншій частині країни або за 

її межами; принцип гуманності, недискримінацій-

ності та виключно цільового використання гумані-

тарної допомоги, а також інші. 

А окрім вище вказаного, у ст. 2 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пере-

міщених осіб» визначені гарантії їх дотримання, 

щодо запобігання виникненню умов вимушеного 

внутрішнього переміщення осіб, захисту дотри-

мання прав і свобод таких осіб, створення умов для 

їх добровільного повернення до покинутого місця 

проживання або інтеграції за новим місцем прожи-

вання. 

Належить акцентувати увагу на проведеному 

протягом листопада 2017 року авторському соціо-

логічному дослідженні «Рівень обізнаності щодо 

проблем правового статусу внутрішньо переміще-

них осіб в Україні», яке містить 10 питань щодо обі-

знаності студентської молоді в проблемах внутріш-

ньо переміщених осіб.  

В ході проведеного дослідження було опитано 

близько 500 осіб (студентів, викладачів та співробі-

тників) таких вищих навчальних закладів, як: Київ-

ський національний університет імені Тараса Шев-

ченка, Національний університет «Києво-Могилян-

ська академія», Національна академія внутрішніх 

справ, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, Львівський націона-

льний університет імені Івана Франка, Львівський 

державний університет внутрішніх справ, Харків-

ський національний університет імені Василя Кара-

зіна, Національний університет «Одеська юриди-

чна академія». 

Опитування здійснювалось за такими питан-

нями: 1. Яка кількість внутрішньо переміщених 

осіб сьогодні наявна в Україні? 2. Із забезпеченням 

якої з зазначених груп прав внутрішньо переміще-

них осіб, на Вашу думку, виникають найбільші про-

блеми? 3. Який із зазначених органів та організацій 

найбільш ефективно може вирішувати проблеми 

внутрішньо переміщених осіб? 4. Чи забезпечені, 

на сьогоднішній день в Україні права внутрішньо 

переміщених осіб? 5. Вашу думку, правовий статус 

внутрішньо переміщених осіб носить тимчасовий 

характер чи внутрішнє переміщення та повне забез-

печення всіх благ має на меті залишення на пос-

тійне місце проживання внутрішньо переміщених 

осіб? (необхідне обрати) 6. Чи являєтесь Ви внутрі-

шньо переміщеною особою? 7. Ваше ставлення до 

внутрішньо переміщених осіб? 8. Які нормотворчі 

кроки належить реалізувати українській владі, щоб 

підвищити рівень забезпеченості прав і свобод вну-

трішньо переміщених осіб? 9. Які з ініціатив Міні-

стерства з питань тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб, що спрямовані на 

забезпечення правового статусу відповідних осіб, 

Вам відомі? (коротко, до трьох речень) 10. Як, на 
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Вашу власну думку, можна підвищити рівень забез-

печеності прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб в Україні? (коротко, до трьох речень). 

В свою чергу, не претендуючи на повноту 

об’єктивності, але враховуючи результати проведе-

ного дослідження, можемо презентувати наступні 

результати: 

- в ході дослідження, з’ясувалось, що 38,3 % 

опитаних вважають, що на сьогодні в Україні в на-

явності більше 1,5 млн. внутрішньо переміщених 

осіб, а на противагу 8,5 % обирають варіант з най-

меншою цифрою таких осіб – 50 тис; 

- на думку 66 % респондентів найбільші тру-

днощі виникають із реалізацією соціальних прав, а 

найменші – трудових прав, що відзначено опита-

ними у розмірі 5 %. Окрім вказаних, наявні також і 

інші варіанти, а саме: 21,3 % – політичні та 8% – 

група особистих прав; 

- серед органів та організацій, що найбільш 

ефективно можуть вирішувати проблеми внутріш-

ньо переміщених осіб цифри розподілились таким 

чином: 36,2 % – Міністерство з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб; 25,5 % – органи місцевого самоврядування; по 

14,9 % голосів опитаних отримали громадські 

об’єднання та організації, а також обласні державні 

адміністрації; найменший результат, на думку опи-

таної спільноти наявний у Верховної Ради України, 

що складає 8,5 %; 

- лише 4% опитаних відзначають, що права 

внутрішньо переміщених осіб в Україні забезпечені 

повною мірою, в свою чергу . 47,8 % вважають, що 

останні забезпечені частково, а 37 % констатували, 

що права забезпечені в не повній мірі,а 10,6 % вза-

галі вважають, що права вказаних осіб в Україні не 

забезпечені; 

- На питання про те, чи правовий статус вну-

трішньо переміщених осіб носить тимчасовий хара-

ктер, або ж внутрішнє переміщення та повне забез-

печення всіх благ має на меті залишення на пос-

тійне місце таких осіб, опитані відповіли 

наступним чином: 68,8 вважають, що даний статус 

носить тимчасовий характер, а 31,3 констатували 

те, що він має на меті залишення на постійне про-

живання; 

- Разом із тим, в ході опитування виявилось, 

що серед 100% респондентів, 10,4 % є внутрішньо 

переміщеними особами, а 89,6 такими не явля-

ються; 

- Оцінюючи ставлення до внутрішньо пере-

міщених осіб, відсотки розподілились наступним 

чином: 68,8 % ставляться до останніх дружньо та 

готові йти на зустріч, 31,3 % ставляться терпимо, 

позитивним є те, що жоден із респондентів не за-

значив про нетерпимість ставлення до таких осіб; 

- Серед кроків які належить реалізувати ук-

раїнській владі, щоб підвищити рівень забезпечено-

сті прав і свобод внутрішньо переміщених осіб ре-

спонденти найперше визначають повернення осіб 

до місця їх постійного проживання (шляхом врегу-

лювання збройного конфлікту на сході в інтересах 

української нації) (54,2 %), прийняття збірки нор-

мативно-правових актів (39,6%), а разом із тим вва-

жають, що нинішній рівень забезпечення прав і сво-

бод внутрішньо переміщених осіб не потребує до-

даткової законодавчої регламентації (6,3 %); 

- Найбільш корисною для врегулювання 

проблеми зазначеної авторами, є відповідь на пи-

тання щодо діяльності Міністерства з питань тим-

часово окупованих територій та внутрішньо пере-

міщених осіб, а саме: 71 % опитаних взагалі не мо-

жуть назвати будь-які ініціативи та приклади 

діяльності вказаного міністерства, а 29 % все ж ви-

значають, що під егідою вказаного міністерства ор-

ганізовуються та проводяться конференції, круглі 

столи, для висвітлення даної проблеми суспільству, 

а також розробляються нормативно-правові акти, 

для забезпечення прав і свобод внутрішньо перемі-

щених осіб.  

У відповідь на пропозицію висловити власну 

думку, щодо шляхів підвищення рівень забезпече-

ності прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в 

Україні респондентами були запропоновані насту-

пні варіанти: «Шляхом активізації небайдужих чле-

нів соціуму до даної проблеми, прийняття ряду но-

рмативно-правових актів та внесення змін до вже 

діючих, з метою розширення прав і свобод, а також 

гарантій внутрішньо переміщених осіб»; «Стиму-

люванням працевлаштування, кредитуванням купі-

влі та/або оренди житла, наданням адресної допо-

моги найуразливішим категоріям. Слід поширю-

вати саме адресний характер допомоги та 

підтримки», «Ведення обліку таких осіб, аби мати 

змогу контролювати ситуацію щодо чисельності та-

ких осіб. Також слід прийняти відповідні нормати-

вно-правові акти, якими б вносилися гарантії для 

таких осіб у відносинах із органами державної 

влади». 

Однією із декількох груп прав із реалізацією 

яких виникають труднощі, зважаючи на результати 

соціологічного дослідження є соціальні, а врахову-

ючи те, що за допомогою системи соціальних прав 

реалізується відповідна функція держави, даний 

комплекс проблем, в світлі останніх подій, потре-

бує негайного вирішення. 

Соціальними, традиційно вважаються ті права 

людини і громадянина, що полягають у набутті со-

ціальних благ, володінні, користуванні й розпоря-

джанні ними та їхньому захисті або вчиненні пев-

них дій у цій сфері [2, с.560]. 

Окрім цього, Основний Закон, надає певний 

перелік соціальних прав, якими володіють грома-

дяни України та особи без громадянства, що пере-

бувають на території нашої держави на законних пі-

дставах. До них, зокрема, належать права: на працю 

(ст. 43), на соціальний захист (ст. 46), на житло (ст. 

47), на достатній життєвий рівень (ст. 48), на охо-

рону здоров’я, медичну допомогу та медичне стра-

хування (ст. 49), а також декілька інших прав [4]. 

Але вбачаючи певні об’єктивні обставини, та 

спираючись на результати ще одного соціологіч-

ного дослідження, що має назву «Оцінка потреб 

внутрішньо переміщених осіб в Україні та послуг 

для них», яке проводилося у січні 2015 р. МГО «Со-

ціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я», 
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першочерговими потребами вказаних осіб є: фінан-

сова (потреба у працевлаштуванні) – 69,5%; гумані-

тарна (їжа та одяг) – 65,7%; житлова – 62,8%; меди-

чна – 49,8%; соціальна – 13,5%; психологічна – 

11%; юридична – 11%; культурна – 7,3%; політична 

– 6,2% [5]. 

Таким чином, виходячи із проаналізованих да-

них, належить, на жаль, констатувати той факт, що 

в Україні, станом на 2015 рік конституційне право 

на працю, соціальний захист, житло, достатній жит-

тєвий рівень та охорону здоров’я, медичну допо-

могу і медичне страхування було забезпечено на 

достатньо низькому рівні, про що свідчать наведені 

вище, результати соціологічного дослідження, а ра-

зом із тим і результати проведеного авторського 

опитування. 

Разом із тим, належить акцентувати увагу на 

тому, що Закон України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 № 1706-VII [1] дублює положення Кон-

ституції України та профільні, в даному аспекті но-

рмативно-правові акти, а не пропонує нові механі-

зми забезпечення відповідних прав, у ситуації, що 

склалась.  

Так, зокрема у п.1 ст.7 відповідного докуме-

нту, наведено наступне положення: «Для взятої на 

облік внутрішньо переміщеної особи реалізація 

прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загаль-

нообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втра-

тою працездатності, від нещасного випадку на ви-

робництві та професійного захворювання, які спри-

чинили втрату працездатності, на отримання соціа-

льних послуг здійснюється відповідно до 

законодавства України», що має на меті створення 

механізму зрівняння в правах внутрішньо перемі-

щених осіб, та інших громадян України, що не змі-

нювали місця проживання. 

Разом із тим, окрім системи соціальних прав, 

не менш важливими відзначають респонденти і ку-

льтурні права, що також забезпечені, на їх думку не 

повною мірою.  

Прийнятним для юридичної спільноти є те, що 

культурними, є група конституційних прав і свобод 

людини і громадянина, спрямованих на забезпе-

чення культурних і духовних потреб особи [2].  

Окрім цього, Основний Закон, надає певний 

перелік культурних прав, якими володіють грома-

дяни України та особи без громадянства, що пере-

бувають на території нашої держави на законних пі-

дставах. До них, зокрема, належать права: на сво-

боду думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань (ст. 34), на освіту (ст. 53), на 

свободу літературної, художньої, наукової і техніч-

ної творчості, захист інтелектуальної власності (ст. 

54), тощо [4]. 

В свою чергу, одним із найбільш важливих ку-

льтурних прав для внутрішньо переміщених осіб є 

конституційне право на освіту, що визначено в Ос-

новному Законі та регламентоване рядом нормати-

вно-правових актів міжнародної юрисдикції. 

В Конституції України, зокрема в статті 53 

сформульовано основні положення, що відобража-

ють концепцію освіти в Україні. В контексті її 

обов’язковості, доступності і безоплатності (на до-

шкільному, а також на рівнях повної загальної се-

редньої, професійно-технічної, вищої освіти в дер-

жавних і комунальних навчальних закладах).  

Разом із тим, на розвиток відповідного напря-

мку, Верховною Радою України 05.09.2017 року 

було прийнято Закон України «Про освіту» [6], се-

ред основних положень якого визначено дев’ять на-

ступних принципів освіти в Україні: право на які-

сну та доступну освіту; право на рівні умови дос-

тупу до освіти; право особи на різні рівні освіти; 

право на доступ до публічних освітніх, наукових та 

інформаційних ресурсів, у тому числі в мережі Ін-

тернет, електронних підручників та інших мульти-

медійних навчальних ресурсів; право на соціальний 

захист здобувачів освіти; право на належні умови 

для здобуття освіти особами з особливими освіт-

німи потребами з урахуванням індивідуальних пот-

реб, можливостей, здібностей та інтересів.  

В свою чергу, в реальних умовах, дані пропи-

сні істини можуть нівелюватися залежно від тяжко-

сті ситуації із забезпеченням прав внутрішньо пере-

міщених осіб, залежно від регіону переселення. Але 

не зважаючи на такі ризики у 2017 році за інформа-

цією Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб до укра-

їнських ВНЗ вступило 1550 студентів з тимчасово 

непідконтрольних та окупованих територій. Пер-

ший заступник Міністра Юсуф Куркчі взяв участь 

у прес-конференції на тему «Рівний доступ до 

освіти громадянам з Криму та Донбасу: підсумки 

вступної кампанії-2017 та можливості здобути се-

редню та професійно-технічну освіту», що прохо-

дила у УНІА «Укрінформ» [7]. 

Разом із тим належить звернути увагу на ок-

ремі положення, що виділені у Законі України «Про 

освіту», в частині забезпечення права на освіту для 

осіб, що потребують додаткового або тимчасового 

захисту, до яких належить віднести і внутрішньо 

переміщених осіб. 

А саме регламентовано рівність прав осіб, яких 

визнано біженцями або осіб, які потребують додат-

кового захисту згідно із Законом України «Про бі-

женців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» та інших громадян України, 

що виступає досить абстрактною гарантією в ситу-

ації, яка склалась, але зважаючи на вказані вище 

статистичні дані щодо кількості вступників з тим-

часово непідконтрольних та окупованих територій 

є підстави стверджувати про те, що вказані гарантії 

є ефективними та результату досягнуто. 

Зважаючи на те, що однією із груп прав з 

якими виникають труднощі під час їх реалізації, ви-

ступають політичні права, що в свою чергу, отри-

мали більше 20% відповідей респондентів, автори 

вважають необхідним логічно пов’язати із дослі-

дженням і даний аспект.  

Однією із груп прав, з реалізацією яких у вну-

трішньо переміщених осіб виникають проблеми – 

політичні, які спираючись на позицію В. Погорілка, 
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викладену в Юридичній енциклопедії за загальною 

редакцією Ю. Шемшученка, є права людини і гро-

мадянина брати участь у політичному, житті своєї 

країни, зокрема, у здійсненні безпосередньої демо-

кратії, державної влади, місцевого самоврядування 

тощо [2, с.510].  

Окрім цього, Основний Закон, надає певний 

перелік політичних прав, якими володіють грома-

дяни України. До них, зокрема, належать права: на 

свободу об’єднання у політичні, партії та громадян-

ські організації для здійснення і захисту своїх прав 

та свобод і задоволення політичних, економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів (ст. 36); 

брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно 

обирати і бути обраними до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування (ст. 38); 

збиратися мирно, без зброї і проводити збори, міти-

нги, походи і демонстрації (ст. 39); направляти ін-

дивід, чи колективні письмові звернення або особи-

сто звертатися до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та посадових, і службо-

вих осіб цих органів, які зобов’язані розглянути 

звернення і дати обґрунтовану відповідь у встанов-

лений законом строк (ст. 40); на свободу думки і 

слова, на вільне вираження своїх поглядів і переко-

нань, право вільно збирати, зберігати, використову-

вати та поширювати інформацію усно, письмово 

або в інший спосіб – на свій вибір (ст. 34), а також 

декілька інших прав [4]. 

Але, за інформацією вчених та статистиків, на 

парламентських виборах в жовтні 2014 року усі 

внутрішньо переміщені особи (близько 500 000 осіб 

станом на жовтень 2014 року), не реалізували своє 

конституційне право обирати депутата Верховної 

Ради України у мажоритарному окрузі за новим мі-

сцем проживання. В жовтні 2015 року на місцевих 

виборах близько 1 мільйони 345 тисяч переселенців 

взагалі не брали участі в виборах і не змогли обрати 

депутатів місцевих рад, незважаючи на те, що Кон-

ституція України та міжнародні стандарти визнача-

ють рівність прав всіх громадян, зокрема в питан-

нях виборчого права [8]. 

Такий прецедент, надає право стверджувати 

про неналежний рівень забезпеченості політичних 

прав внутрішньо переміщених осіб, та свідчить про 

нагальну необхідність постійного моніторингу си-

туації, що складається під час реалізації вказаними 

особами відповідних прав та вчасного і ефектив-

ного реагування на проблеми, що утворились. 

Разом із тим, 15 червня 2016 року відбулась 

конференція «Політичні права внутрішньо перемі-

щених осіб в Україні», яка була організована Між-

народною фундацією виборчих систем в Україні 

(IFES), Донецькою обласною організацією «Комі-

тету виборців України» та Громадянською мере-

жею ОПОРА. В рамках вказаного заходу, було ак-

центовано необхідність: забезпечення, на законних 

підставах, реалізації політичних прав внутрішньо 

переміщених осіб на повноцінну участь у голосу-

ванні на парламентських та місцевих виборах; за-

провадження, практично здійсненого способу ре-

єстрації та голосування, з метою створення, для та-

ких осіб всіх можливостей для участі у виборах, за-

хищаючи при цьому і цілісність виборчого про-

цесу; надання можливості особисто обирати, в 

якому виборчому окрузі реєструватись [9]. 

Такі факти свідчать про намагання українсь-

ких вчених та державних діячів знайти вирішення 

проблемі, що постала перед нашою державою до-

сить гостро. В свою чергу, перераховані кроки, хоч 

і є абстрактними, але за своєю суттю повноцінно 

сприятимуть вирішенню питання. 

Позицію обов’язкової державної підтримки ін-

теграції внутрішньо переміщених осіб зайняла і ко-

ординаторка проектів Центру інформації про права 

людини Л. Янкіна, яка має думку про те, що із отри-

манням можливості на реалізацію своїх політичних 

прав внутрішньо переміщені особи також отриму-

ють можливість не лише голосувати на місцевих 

виборах, але й реалізовувати цілий спектр інших 

прав [10]. 

Нами, в свою чергу також підтримується така 

позиція, адже Конституція України та чинне профі-

льне законодавство визначає серед політичних прав 

громадян України не тільки право голосувати на 

виборах, але й ряд інших, також суттєвих для пра-

вового статусу громадянина елементів. 

Висновки. Таким чином, на основі проаналі-

зованих нормативно-правових актів, що забезпечу-

ють права внутрішньо переміщених осіб та регла-

ментують відповідний конституційно-правовий 

статус, поглядів та думок науковців, що досліджу-

ють відповідні проблеми, результатів проведеного 

авторського соціологічного опитування та соціоло-

гічних опитувань громадських організацій, що 

сприяють забезпеченню прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб, належить аргументувати насту-

пні висновки. 

Конституційно-правововий статус внутрішньо 

переміщених осіб є системою прав, свобод та 

обов’язків, а також їх гарантій і принципів, що по-

кликані визначити правове та фактичне становище 

внутрішньо переміщених осіб, з метою зрівняннях 

їх у правах із іншими громадянами.  

Всі елементи змісту конституційно-правового 

статусу розкриті в не повній мірі, а саме тому пот-

ребують додаткових досліджень та уточнення у 

зв’язку із його специфікою. 

Ставлення до внутрішньо переміщених осіб з 

боку опитаних респондентів більшою мірою харак-

теризується як позитивне (опитані готові йти на зу-

стріч та допомагати). Поряд із тим, серед опитаних 

ідентифікували себе як внутрішньо переміщені 

особи 10.4 % від загальної кількості.  

Також, більшість опитаних вважають, що 

права внутрішньо переміщених в Україні забезпе-

чені частково та вказаний статус носить тимчасо-

вий характер і найбільш доцільним розв’язанням 

проблеми, що утворилась, є повернення таких осіб 

до місць їх першопочаткового проживання, у час, 

коли це стане безпечно для них та. Проблемою є 

той факт, що не всі опитані орієнтуються в кілько-

сті внутрішньо переміщених осіб та зазначають у 
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відповідях «500 тисяч» та «1 мільйон», коли на сьо-

годнішній день ця цифра близька до 2 мільйонів.  

Значний відсоток опитаних відзначають, що на 

їх думку, найбільші труднощі у вказаних осіб вини-

кають із реалізацією соціальних прав, а найбільш 

ефективно допомагає у вирішенні всіх питань про-

фільне міністерство, органи місцевого самовряду-

вання, громадські організації та об’єднання, тоді як 

останні позиції посідає Верховна Рада України, На-

ціональна поліція України та інші. 

Належить також, дійти висновку про те, що на 

сьогоднішній день правове забезпечення соціаль-

них прав і свобод внутрішньо переміщених осіб по-

требує додаткового удосконалення та розробки по-

ложень, що відповідають сучасним реаліям, а разом 

із тим, додаткового наукового осмислення механі-

зму отримання тих чи інших соціальних благ (в ас-

пекті реалізації своїх соціальних прав), а також, ра-

зом із тим розширення списку останніх та спро-

щення механізму їх отримання, з метою зрівняння 

в правах із звичайними громадянами, осіб, що були 

вимушено переміщені всередині держави. 

Також, належить обґрунтувати позицію, щодо 

необхідності підвищення якості забезпечення права 

на освіту (одного із культурних прав) громадянам 

України, що отримали статус внутрішньо перемі-

щених шляхом створення окремого нормативно-

правового та наукового підґрунтя, що здатне більш 

ефективно розв’язувати проблеми вказаних осіб в 

контексті їх освіти. 

Належить також констатувати той факт, що по-

літичні права як елемент конституційно-правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні, за-

безпечені на низькому рівні, про що йдеться в до-

повідях державних службовців, напрацюваннях 

вчених та публіцистичних джерелах. Проблема ре-

алізації політичних прав, полягає в ряді перепон, 

пов’язаних зі зміною місця проживання. На сьогод-

нішній день, перебуває в процесі розробки проце-

дура зміни місця реєстрації та перш за все, отри-

мання внутрішньо переміщеними особами докуме-

нту, що підтверджує їх статус – довідки про 

внутрішнє переміщення, а в даному випадку, як пе-

рше, так і друге – безпосередньо впливає на реалі-

зацію такими особами їх політичних прав. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті розглянуто актуальні питання професійної підготовки сучасних фахівців хімічної галузі та 

формування понятійного мислення за допомогою інноваційних методів навчання. Визначено умови роз-

робки комплексного методу навчання, який повинен забезпечувати засвоєння навчальної інформації на 

рівні запам’ятовування, розуміння, застосування, аналізу, синтезу та оцінювання у процесі репродуктивної 

та продуктивної навчально-пізнавальної діяльності. Теоретично обґрунтовано та розроблено комплексний 

метод навчання основ хімічних технологій за модулями складу «Сировина», «Хімічні реакції», «Хімічні 

процеси», «Хімічне обладнання», «Продукти». 

ABSTRACTS 

The article considers topical issues of professional training of the modern specialists of the chemical industry 

and the formation of conceptual thinking through innovative teaching methods. The conditions for the develop-

ment of an integrated method of training, which should ensure the assimilation of educational information at the 

level of remembering, understanding, application, analysis, synthesis and evaluation in the process of reproductive 

and productive educational-cognitive activity. Theoretically substantiated and developed a comprehensive method 

of learning the fundamentals of chemical technologies for the modules of the composition of the "Raw materials", 

"Chemical reactions", "Chemical processes", "Chemical equipment", "Products". 

Ключові слова: професійна підготовка, хімічна галузь, основи хімічних технологій, понятійне мис-

лення, метод навчання, репродуктивна та продуктивна навчально-пізнавальна діяльність. 

Keywords: training, chemical industry, fundamentals of chemical technology, conceptual thinking, learning 

method, reproductive and productive educational-cognitive activity. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах ро-

звитку хімічної галузі до кваліфікації фахівців ви-

суваються нові вимоги. Сучасний фахівець хімічної 

галузі в умовах зростаючого обсягу інформації по-

винен проявляти понятійні форми мислення, а саме 

виділяти із потоку інформації суттєву та важливу, 

аналізувати інформацію з різних сторін, порівню-

вати, знаходити зв’язки між поняттями, узагальню-

вати, абстрагувати, актуалізувати здобуті раніше 

знання, виділяти та оперувати ознаками об’єктів рі-

зного ступеню узагальненості. Враховуючи достат-

ньо високі вимоги до фахівців хімічної галузі про-

цес їх професійної підготовки потребує обґрунту-

вання та розробки методики навчання, яка б була 

спрямована на розвиток понятійного мислення. 

Способом діяльності, що спрямований на досяг-

нення поставленої мети виступає метод навчання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженнями та розробкою методів навчання 
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займалися Ю. Бабанський, Є. Бруновт, М. Данилов, 

М. Левіна, І. Лернер, В. Паламарчук, Б. Райков, Г. 

Саранцев, М. Скаткін, А. Хуторський, С. Шапова-

ленко та ін. Значної уваги було приділено питанням 

розробки класифікації методів навчання. Так, Ю. 

Бабанський запропонував класифікацію методів на-

вчання на основі цілісного підходу до процесу нав-

чання [1, 2]. Класифікація методів навчання за ди-

дактичними цілями була запропонована М. Дани-

ловим, Б. Єсиповим та Л. Крившенко [2, 3]. Методи 

навчання за видами навчально-пізнавальної діяль-

ності запропонували І. Лернер та М. Скаткін [2, 4]. 

Структуру методів навчання за джерелами отри-

мання знань розробили М. Верзилін, Д. Лордки-

панідзе та П. Підкасистий [2, 5, 6]. Запропоновані 

класифікації методів навчання дозволяють обрати 

такі, які б дозволяли вирішити поставлені цілі нав-

чання.  

Постановка завдання. Метою дослідження є 

визначення вимог та розробка методу навчання з 

використанням концептуальних структур понять в 

процесі вивчення студентами основ хімічних тех-

нологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Визначимо вимоги до розроблення методу нав-

чання основ хімічних технологій. Частина цих ви-

мог згідно із законом єдності змістової ті процеду-

рної сторін змісту навчання є спільною для розроб-

лення як змісту навчання, так і методу навчання. За 

цією частиною вимог метод навчання має: 

- враховувати як стан предметної діяльності, 

так і етап інтелектуальної діяльності; 

- реалізувати принципи «узагальнення уза-

гальнень»; 

- забезпечувати формування понять в їх ієра-

рхії як від загального до конкретного (дедуктивно, 

інтеграція «зверху вниз»), так і від конкретного до 

загального (індуктивно, інтеграція «знизу вверх»), 

а також в системі «горизонтальних» зв’язків з ін-

шими поняттями (традуктивно). 

Систему вимог до розроблення методу нав-

чання визначив В. Бондар [3]. За цією системою ви-

мог метод повинен: 

-  реалізувати визначений рівень включено-

сті тих, хто навчається у процес засвоєння знань 

(пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-інформаційний, евристичний, дослід-

ницький); 

- реалізувати визначену функцію навчання 

(набуття знань, формування умінь і навичок, засто-

сування знань, узагальнення і систематизацію 

знань, творчої діяльності, закріплення знань, пере-

вірки знань, умінь і навичок); 

- поєднувати три зовнішніх джерела пі-

знання (словесне, наочне, практичне); 

- забезпечувати реалізацію трьох логічних 

шляхів засвоєння знань (індукцію, дедукцію, траду-

кцію). 

Для розроблення методу навчання використа-

ємо таксономію (класифікацію) методів навчання 

[2, 3, 5, 6] в наступній ієрархії:  

1) за видами навчально-пізнавальної діяльно-

сті (класифікація І. Лернера та М. Скаткіна): пояс-

нювально-ілюстративні, репродуктивні, пробле-

мно-інформаційні, частково-пошукові, дослідни-

цькі; 

2) за функцією навчання: методи набуття 

знань, формування умінь і навичок, застосування 

знань, узагальнення і систематизації знань, закріп-

лення, перевірки знань, умінь, діагностування на-

вченості та розвитку; 

3) за логікою засвоєння знань: індуктивні, де-

дуктивні, традуктивні; 

4) за джерелом знань: словесні, наочні, прак-

тичні.  

З огляду на наведе вище метод навчання основ 

хімічних технологій має бути комплексним і забез-

печувати засвоєння навчальної інформації на рівні 

запам’ятовування, розуміння, застосування, ана-

лізу, синтезу та оцінювання у процесі репродуктив-

ної та продуктивної навчально-пізнавальної діяль-

ності. 

Першим кроком розроблення комплексного 

методу навчання основ хімічних технологій визна-

чимо відповідність видів навчально-пізнавальної 

діяльності суб’єктів навчання і рівнів засвоєння на-

вчальної інформації. Згідно з визначенням змісту 

рівнів засвоєння навчальної інформації за Б. Блу-

мом рівні «запам’ятовування», «розуміння», «за-

стосування», та «аналіз» слід віднести до репроду-

ктивної навчально-пізнавальної діяльності, а рівні 

«синтез» та «оцінювання» - до продуктивної [7]. 

Наступним кроком розроблення комплексного 

методу навчання визначимо відповідність рівнів за-

своєння навчальної інформації та методів навчання 

за видами навчально-пізнавальної діяльності. За ви-

значенням пояснювально-репродуктивного методу 

йому за змістом відповідає рівень «запам’ятову-

вання». Репродуктивний метод за визначенням за-

безпечує формування рівнів «розуміння», «застосу-

вання» та «аналіз». Проблемно-інформаційний, ча-

стково-пошуковий та дослідницький методи 

притаманні продуктивній навчально-пізнавальній 

діяльності суб’єктів навчання і забезпечують фор-

мування таких рівнів засвоєння навчального мате-

ріалу, як «синтез» та «оцінювання». 

Подальшим кроком розроблення комплекс-

ного методу навчання основ хімічних технологій 

визначимо відповідність методів за функцією нав-

чання методам за видами навчально-пізнавальної 

діяльності. Пояснювально-ілюстративний метод 

передбачає набуття знань на рівні «запам’ятову-

вання», формування умінь з опорою на зовнішні но-

сії і перевірку сформованості відповідних знань та 

умінь.  

Репродуктивні методи за визначенням призна-

чені для набуття знань на рівнях «розуміння», «за-

стосування» та «аналіз», а також «узагальнення», 

«систематизації» та «закріплення», формування 

умінь на рівні навички, перевірки сформованості ві-

дповідних рівнів знань та умінь.  

За визначенням проблемно-інформаційні, час-

тково-пошукові та дослідницькі методи забезпечу-

ють набуття та перевірку знань на рівнях «синтез» 
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та «оцінювання» і умінь здійснювати творчу діяль-

ність. 

Наступним кроком розроблення комплексного 

методу навчання основ хімічних технологій встано-

вимо взаємозв’язок методів навчання за логікою за-

своєння знань та методів навчання за функцією на-

вчання. За даними джерел [3] методи набуття знань 

та формування умінь і навичок реалізуються за до-

помогою індуктивних та традуктивних методів на-

вчання. Методи застосування, узагальнення, систе-

матизації та закріплення знань реалізуються пере-

важно на основі традуктивних та дедуктивних 

методів. Завершальним кроком розроблення ком-

плексного методу навчання основ хімічних техно-

логій визначаємо відповідність методів навчання за 

логікою засвоєння знань, за функцією навчання та 

за видами навчально-пізнавальної діяльності.  

Перш за все, треба зазначити, що словесні, на-

очні і практичні методи у більшості випадків вико-

ристовуються комбіновано з тієї причини, що зміст 

навчальної інформації з основ хімічних технологій 

містить як словесну, так наочну і практичну інфор-

мацію. При цьому на тому чи іншому кроці нав-

чання можуть переважати словесні, наочні або 

практичні методи навчання. Теоретичним підґрун-

тям комбінованого способу використання словес-

них, наочних та практичних методів навчання є те-

орія подвійного (словесно-образного) кодування 

інформації А. Пайвіо [8]. Саме процес словесно-об-

разного перекладу забезпечує предметний характер 

мислення людини [9]. Ці обставини і зумовили не-

обхідність комбінованого способу використання 

словесних, наочних та практичних методів нав-

чання. 

Матриця структури розробленого комплекс-

ного методу навчання основ хімічних технологій 

представлена в табл. 1. 

На основі розроблених стратегій опанування 

змісту навчання основ хімічних технологій [10] та 

матриці структури комплексного методу навчання 

розробимо алгоритм комплексного методу нав-

чання за модулями складу хімічних технологій. Пе-

ршим кроком алгоритму здійснюємо вибір для за-

своєння змісту навчання чергового модуля iM  зі 

списку «Сировина», «Хімічні реакції», «Хімічні 

процеси», «Хімічне обладнання», «Продукти».  

Таблиця 1. 

Матриця структури розробленого комплексного методу навчання основ хімічних технологій 

Вид на-

вчально-пізна-

вальної діяль-

ності 

Рівень засвоєння 

навчальної інфор-

мації 

Методи навчання 

за видами нав-

чання 

за функціями 

навчання 

за логікою 

засвоєння 

знань 

за джерелом 

знань 

Репродук-ти-

вна 

Запам’ято-ву-

вання 

(ООР) 

Пояснювально-

ілюстративні 

Набуття 

знань 

Формування 

умінь 

Індукція 

Словесні 

Наочні 

Практичні 

Розуміння 

(ПА) 
Репродуктивні 

Набуття 

знань 

Формування 

умінь 

Індукція 

Дедукція 

Традукція 

Словесні 

Наочні 

Практичні 

Застосування 

(ПА) 
Репродуктивні 

Застосування 

знань 

Узагальнення 

Систематиза-

ція 

Індукція 

Дедукція 

Традукція 

Словесні 

Наочні 

Практичні 

Аналіз 

(ПА) 
Репродуктивні 

Застосування 

знань 

Узагальнення 

Систематиза-

ція 

Індукція 

Дедукція 

Традукція 

Словесні 

Наочні 

Практичні 

Продуктивна 

Синтез 

(ПС) 

Проблемні 

Частково-по-

шукові 

Дослідницькі 

Отримання 

нових знань 

 

Індукція 

Дедукція 

Традукція 

Словесні 

Наочні 

Практичні 

Оцінювання 

 

Частково-по-

шукові 

Дослідницькі 

Отримання 

нових знань 

 

Індукція 

Дедукція 

Традукція 

Словесні 

Наочні 

Практичні 

 

На другому кроці обираємо для засвоєння 

зміст навчання чергової складової змісту jK  зі 

списку призначення (R), склад та будова (S), прин-

цип дії (D), характеристики та параметри (H) обра-

ного модуля змісту навчання iM
 
[10].  

Третім кроком здійснюємо вибір чергового 

елементу змісту навчання kE  складової змісту jL

. 
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На четвертому кроці забезпечуємо засвоєння 

елементу змісту навчання kE  на ознайомлюва-

льно-орієнтованому рівні засвоєння навчальної ін-

формації (рівень «запам’ятовування») за допомо-

гою пояснювально-ілюстративних методів набуття 

знань та формування умінь, які за логікою засво-

єння знань є індуктивними, а за джерелом знань – 

комбінованими словесно - наочно-практичними.  

П’ятим кроком (при необхідності засвоєння 

навчального елементу змісту навчання kE  на по-

нятійно-аналітичному рівні або на рівні розуміння) 

забезпечуємо засвоєння навчального елементу за 

рахунок репродуктивних методів набуття знань та 

формування умінь на основі індукції, традукції або 

дедукції та комбінованих словесно-наочно-практи-

чних методів навчання.  

На шостому та сьомому кроках (при необхід-

ності засвоєння навчального елементу змісту нав-

чання kE  на понятійно-аналітичному рівні або на 

рівнях «застосування» або «аналіз») здійснюємо за-

своєння шляхом використання репродуктивних ме-

тодів застосування, узагальнення та систематизації 

знань традуктивного або дедуктивного спряму-

вання на основі комбінованих словесно-наочно-

практичних методів.  

Сьомим кроком (при необхідності засвоєння 

навчального елементу змісту навчання kE  на про-

дуктивно-синтетичному рівні або рівні «синтез») 

забезпечуємо засвоєння при використанні проблем-

них частково-пошукових або дослідницьких мето-

дів отримання нових знань, які ґрунтуються на ін-

дукції, традукції або дедукції та комбінованих сло-

весно-наочно-практичних методів навчання.  

На цьому кроці (при необхідності засвоєння 

елементу змісту навчання kE  на рівні «оціню-

вання») здійснюємо засвоєння шляхом викорис-

тання частково-пошукових та дослідницьких мето-

дів отримання нових знань на основі індуктивних, 

традуктивних або дедуктивних стратегій та комбі-

нованих словесно-наочно-практичних методів нав-

чання. 

Таким чином, забезпечуємо засвоєння всіх еле-

ментів змісту навчання kE  чергової складової змі-

сту Lj зі списку призначення (R), будова та склад 

(S), принцип дії (D), параметр та характеристики 

(H) хімічних технологій. 

Після цього узагальнюємо зміст чергової скла-

дової Lj обраного модуля змісту навчання Mi (вось-

мий крок). Таким же чином забезпечуємо засвоєння 

всіх елементів змісту навчання E складових L зі 

списку R, S, D, H модулів змісту навчання M зі спи-

ску «Сировина», «Хімічні реакції», «Хімічні про-

цеси», «Хімічне обладнання», «Продукти». Після 

цього (дев’ятий крок) формуємо на основі операції 

«узагальнення узагальнень» елементи призначення 

хімічних технологій (RXT), склад хімічних техноло-

гій (SXT), принцип дії (DXT) та характеристики хімі-

чних технологій (HXT) концептуальної моделі по-

няття «Хімічні технології». 

Розроблений комплексний метод навчання ос-

нов хімічних технологій побудовано на узагаль-

ненні змісту понять. З огляду на те, що визначення 

понять хімічних технологій в навчальній та науко-

вій літературі надається на основі формальної ло-

гіки (як сукупність спільних суттєвих ознак 

об’єктів та процесів), то в методі навчання необхі-

дно забезпечувати узагальнення понять як на основі 

формальної логіки, так і на основі ієрархічних кон-

цептуальних структур понять. Останні містять ієра-

рхічну структуру всіх ознак понять. З цієї причини 

визначимо об’єктивні математичні засади процесу 

узагальнення на основі формальної логіки та ієрар-

хічних концептуальних структур понять.  

За визначенням узагальнення у формальній ло-

гіці йому адекватно відповідає математична опера-

ція перетину множин [11]. Розглянемо цю матема-

тичну операцію. Поняття Р1 характеризується суку-

пністю ознак О1, О2, О3, О4 -  43211 ,,, OOOOP , а 

поняття Р2 – сукупністю ознак О2, О3, О5 - 

 5322 ,, OOOP . Операція перетину множин по-

нять Р1 та Р2 має наступний вигляд: 

       32532432121 ,,,,,, OOOOOOOOOPP 

. Отже, результатом узагальнення понять Р1 та Р2 за 

правилами формальної логіки (формального уза-

гальнення) є множина їх спільних ознак  32 ,OO . 

Узагальненню у концептуальних структурах 

понять (як врахування всіх ознак понять, що узага-

льнюються) адекватно відповідає математична опе-

рація об’єднання множин [11]. Для понять Р1 та Р2 

операція об’єднання множин має наступний вид: 

     54321532432121 ,,,,,,,,, OOOOOOOOOOOOPP   . 

Розроблений комплексний метод навчання ос-

нов хімічних технологій за модулями складу пред-

ставлено у вигляді алгоритму на рис. 1. 
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Комплексний метод навчання основ хімічних технологій за модулями складу хімічних 

технологій 

Вибір для засвоєння змісту навчання чергового модуля Mi зі списку «Сировина», 

«Хімічна реакція», «Хімічний процес», «Хімічне обладнання», «Продукти» 

Вибір чергової складової Lj модуля Mi зі списку R, S, D, H 

Вибір чергового елементу змісту  складової Lj  

Засвоєння елементу змісту  на ознайомчо-орієнтованому рівні  

(рівні «запам’ятовування» з використанням пояснювально-ілюстративних методів 

(індуктивних, комбінованих словесно-наочно-практичних) 

Чи необхідно засвоїти елемент  на понятійно-аналітичному рівні  

(рівні розуміння)? 

 

Засвоєння елементу змісту  на понятійно-аналітичному рівні  

(рівні «розуміння» з використанням репродуктивних методів (індуктивних, традук-

тивних, дедуктивних, комбінованих словесно-наочно-практичних) 

Чи необхідно засвоїти елемент  на понятійно-аналітичному рівні  

(рівні «застосування»)? 

Засвоєння елементу змісту  на понятійно-аналітичному рівні  

(рівні «застосування» та «аналіз» з використанням репродуктивних методів застосу-

вання, узагальнення та систематизації знань (індуктивних, традуктивних, дедуктив-

них, комбінованих методів) 

Чи необхідно засвоїти елемент  на понятійно-синтетичному рівні  

(рівні «синтез»)? 

Засвоєння елементу змісту  на понятійно-синтетичному рівні  

(рівні «синтез») з використанням проблемних, частково-пошукових, дослідницьких 

методів 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

1 4 3 2 
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Висновки з проведеного дослідження. Од-

нією з важливих задач професійної підготовки су-

часних фахівців хімічної галузі є формування поня-

тійного мислення завдяки спеціально розробленого 

змісту навчання основ хімічних технологій та мето-

дів навчання. З цією метою визначено умови розро-

бки методу навчання, обґрунтовано таксономію ме-

тодів навчання завдяки якій теоретично обґрунто-

вано та розроблено комплексний метод навчання 

основ хімічних технологій за модулями складу 

«Сировина», «Хімічні реакції», «Хімічні процеси», 

«Хімічне обладнання», «Продукти», де для кож-

ного з яких надаються поняття призначення, складу 

та будови, принципу дії, параметрів та характерис-

тик хімічних технологій.  
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Ні Так 

Формування на основі «узагальнення-узагальнень» елементів  

RXT, SXT, DXT, HXT концептуальної моделі поняття «Хімічні технології» 
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Комплексний метод навчання основ хімічних технологій за модулями складу хімічних тех-

нологій 

Рис. 1. Комплексний метод навчання основ хімічних технологій  

за модулями їх складу  
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АНОТАЦІЯ 

Наведено огляд наукових праць, у яких досліджено проблеми молоді. Розкрито значення студентської 

молоді, як специфічної соціальної групи в процесі розвитку суспільства, описано роль міжособистісної 

взаємодії в студентському середовищі, перелічено вади міжособистісної взаємодії в студентської молоді, 

що негативно впливають на процес розвитку соціальності, обґрунтовано необхідність застосування соціа-

льно-педагогічної корекції з метою виправлення чи зменшення негативного впливу вад міжособистісної 

взаємодії. 

ABSTRACT  

It has been made the review of scientific papers that have studied the problems of youth. It has been discussed 

the importance of students, as a specific social group in the development process of society, it has been described 

the role of interpersonal interaction among students, it has been specified the defects of interpersonal interaction 

of students that have a negative impact on the development of sociality, it has been justified the necessity for social 

and educational correction use with the aim to correct or reduce the negative impact of defects. 

Ключові слова: вади міжособистісної взаємодії, студентська молодь, соціально-педагогічна корек-

ція.  

Keywords: defects of interpersonal interaction, students, social and pedagogical correction. 

 

Постановка проблеми. Сучасна соціокульту-

рна ситуація торкнулася всіх сфер життя людини і 

вона водночас, безпосередньо пов’язана з міжосо-

бистісною взаємодією людей різних соціальних 

груп в Україні. Основним завданням системи вищої 

освіти є соціальне виховання молоді, як ініціатив-

ної, самостійної, творчої, соціально активної та від-

повідальної, яка на високому рівні може вирішу-

вати професійні, економічні, політичні, соціальні 

проблеми розвитку суспільства. Як відомо, істот-

ний соціалізуючий вплив здійснює середовище, в 

якому перебуває особистість. Мікросоціальне сере-

довище студентської молоді є потужним фактором 

її соціального розвитку. Значну роль у цьому про-

цесі відіграє встановлення позитивних міжособис-

тісних взаємовідносин у студентської молоді. Не-

доліки міжособистісної взаємодії студентів загро-

жують не лише негативному соціальному 

розвиткові молоді, що готується керувати суспільс-

твом, але й її професійному становленню. Саме 

тому пріоритетним на сучасному етапі розвитку су-

спільства є вирішення проблеми соціально-педаго-

гічної корекції вад міжособистісної взаємодії сту-

дентської молоді. Оскільки гармонійний соціаль-

ний розвиток особистості, зокрема її успішне 

професійне становлення, залежить не лише від здо-

бутих у процесі навчання фахових знань, але й ефе-

ктивної міжособистісної взаємодії у студентській 

групі.  

Аналіз останніх дослідження та публікації. 

Серед соціальних педагогів, котрі вивчали про-

блеми молоді, відзначимо: О. Безпалько, І. Звєрєва, 

проблеми студентської молоді: С. Савченко, В. 

Штифурак. Крім того, розвиток соціальності студе-

нтської молоді характеризували: Н. Максимовська, 

О. Хендрик та ін. 

Аспекти міжособистісної взаємодії вивчали 

такі науковці як: С. Головін, В. Засименко, Н. Каза-

рінова, В. Куніцина, В. Погольша; психологію мі-

жособистісних та міжгрупових взаємин – В. Агєєв, 

І. Бех, Л. Гозман, І. Попович; проблеми міжособис-

тісної взаємодії у студентському середовищі –К. 

Альбухонова-Славська, В. Іванова, М. Михайльче-

нко, В. Шинкарук та ін. 

Науково-методичні засади профілактично-ко-

рекційної роботи розглядали Б. Алмазов, С. Бє-

личева, І. Дубровіна, Е. Ейдеміллер, А. Капська, Ю. 

Клейберг, І. Козубовська, А. Макаренко, В. Орже-

ховська, В. Татенко, Т. Титаренко, С. Шацький, Л. 

Шнейдер; теоретичного обґрунтування корекційної 

діяльності соціального педагога – Є. Бондаревська, 

В. Бочарова, Б. Вульфов, І. Литвинов, А. Мудрик, 

Л. Семенюк, А. Тарасов. 

Соціально-педагогічну корекцію різних 

об’єктів соціально-педагогічної діяльності в різних 

закладах вивчали в кандидатських дисертаційних 

дослідженнях Т. Гніда (вади важковиховуваних уч-
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нів молодшого шкільного віку), Н. Заварова (агре-

сивну поведінку підлітків у закладах соціальної ре-

абілітації, В. Носенко (вади особистісного розвитку 

підлітків зони ризику), Т. Окушко (девіантну пове-

дінку підлітків у позашкільних навчальних закла-

дах), Н. Сейко (девіантну поведінку дитини в кон-

тексті християнської моделі моральності), Г. Товка-

нець (відхилення поведінки важковихованих учнів 

молодшого шкільного віку засобами професійно-

педагогічного спілкування). Проте соціально-педа-

гогічна корекція вад міжособистісної взаємодії сту-

дентської молоді досліджено недостатньо. 

Мета статті. Обґрунтувати актуальність про-

блеми корекції вад міжособистісної взаємодії в сту-

дентської молоді, соціально-педагогічними засо-

бами. 

Виклад основного матеріалу. Студентська 

молодь відіграє особливу роль у житті суспільства. 

Вона долучається до безпосередніх суспільних 

зв’язків та взаємовідносин є важливим джерелом 

розвитку суспільства загалом. Погоджуємося з ду-

мкою А. Рижанової, що особливе значення в соціо-

культурному розвиткові будь-якої країни має сту-

дентство, яке належить до інтелігенції, особливо в 

інформаційному суспільстві, розвиток якого відбу-

вається за умов інтенсивного продукування нового 

знання та інформації [9, с. 312]. У вітчизняній і за-

рубіжній науці міститься безліч визначень студент-

ської молоді. Так, соціологи Б. Рубін і Ю. Колесні-

ков ще в 70-і рр. XX ст. студентство зазначали: «со-

ціальною групою в системі вищої освіти, що має 

свої специфічні особливості й підготовлена викону-

вати соціальні ролі інтелігенції» [11, с. 38]. Л. Ру-

біна описала студентство як «особливу суспільну 

групу, основною характеристикою якої є перехід-

ний стан, що виявляється як на соціально-класо-

вому, так і на особовому рівнях. Студентство об’єд-

нує молодь приблизно одного віку і однакового рі-

вня освіти, відмінну від інших соціальних груп 

формами організації життєдіяльності» [10, с. 20]. В. 

Лісовський, як і Б. Рубіна та Ю. Колесніков, розгля-

дає студентство та визначає її роль в країні як «со-

ціальну групу в соціальній структурі суспільства, 

яка за суспільним статусом належить до інтеліген-

ції, є її резервом, призначена для занять висококва-

ліфікованою працею в різних галузях науки, тех-

ніки, культури» тощо. [6, с. 24]. Дослідник аргуме-

нтує, що навчальна діяльність у ВНЗ є засобом 

входження молоді в самостійне життя, її самореалі-

зації. У своїх працях студентську молодь О. Лар-

міна визначає як «специфічну, соціально-профе-

сійну групу людей молодого покоління, що об’єд-

нана виконанням спеціальних навчальних і 

соціально-підготовчих функцій, характеризується 

спільністю побуту, ціннісних орієнтацій і способу 

життя» [5, с. 96].  

Отже, студентська молодь характеризується як 

специфічна соціальна група, наближена до інтеліге-

нції, що безпосередньо долучено до системи суспі-

льних відносин, має свої ціннісні орієнтації, пог-

ляди та може впливати на розвиток суспільства в 

цілому.  

Відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» від 28 грудня 2014 р. одним з основних за-

вдань вищого навчального закладу є формування 

особистості завдяки патріотичному, правовому, 

екологічному вихованню, утвердженню в учасни-

ків освітнього процесу моральних цінностей, соціа-

льної активності, громадянської позиції та відпові-

дальності, здорового способу життя, вміння вільно 

мислити та самоорганізовуватися в сучасних умо-

вах [4]. Таким чином, у системі вищої освіти значна 

увага приділяється соціальному вихованню молоді, 

що здійснюється безпосередньо в процесі соціаль-

них відносин. Процес навчання у вищому навчаль-

ному закладі передбачає долучення студентської 

молоді до системи суспільних відносин. Невід’єм-

ною особливістю соціальних відносин є міжособи-

стісна взаємодія. Значну роль у процесі соціального 

становлення студента у вищому навчальному за-

кладі відіграє студентський колектив та позитивна 

міжособистісна взаємодія в ньому. 

І. Булах під міжособистісними взаєминами ро-

зуміє взаємозв’язки між людьми, що об’єктивно 

проявляються в способах взаємних впливів, які 

здійснюють люди один на одного в процесі суміс-

ної діяльності і спілкування [1, с. 112]; М. Варій ро-

зглядає як систему настанов, орієнтацій, очікувань, 

стереотипів та інших диспозицій, через які люди 

сприймають і оцінюють один одного [2, с. 152]. На 

думку Н. Мухіної, міжособистісні взаємини – це 

суб’єктивні зв’язки і ставлення, які існують між 

людьми в соціальних групах; це система міжособи-

стісних настанов, ціннісних орієнтацій, очікувань, 

які визначаються змістом спільної життєдіяльності 

людей [8]. Саме під впливом такої взаємодії і відбу-

вається становлення особистості, її соціальний роз-

виток, зокрема формується соціальна активність 

будь-якої соціальної групи. Тому, узагальнюючи 

викладені вище трактування, під міжособистісними 

взаєминами, розглядатимемо систему зв’язків у со-

ціальній групі, під впливом якої формуються цінні-

сні орієнтації, настанови, проявляється соціальна 

активність та громадянська позиція особистості. 

Освіта у ВНЗ це процес, який забезпечує не 

тільки здобуття знань, а й подальший соціальний 

розвиток особистості, набуття індивідом необхід-

них для практики професійних навичок, форму-

вання професійних, світоглядних і громадських 

якостей майбутнього фахівця; розвиток професій-

них здібностей, як передумови подальшої самостій-

ної професійної творчості; становлення інтелекту і 

стабілізацію рис характеру; зміна мотивації та всієї 

системи ціннісних орієнтацій; формування соціаль-

них цінностей у зв’язку з професіоналізацією [7]. 

Проте соціально-економічні, політичні усклад-

нення в Україні та послаблення узгодженого вихо-

вного впливу соціальних інститутів негативно від-

биваються на мікрокліматі студентської групи. Ко-

жен з її членів має власний соціальний досвід, 

політичні вподобання, що обов’язково відобража-

ються на зіткненні різних точок зору, інтересів, со-

ціальних цінностей і може провокувати молодь, 

якій притаманний юнацький максималізм, до нега-

тивної, навіть девіантної поведінки.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/76-19/paran284#n284
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Складно сформувати конструктивну міжосо-

бистісну взаємодію, якщо в студентському середо-

вищі проявляються вади. Найпоширенішими в сту-

дентському середовищі є такі міжособистісні вади: 

інтолерантність, кібермобінг, соціальна байду-

жість, агресивність, авторитарний стиль спілку-

вання, третирування, схильність до наклепів, злос-

тивість, мстивість, опір, зневага, антигромадська 

спрямованість, обман, упереджене ставлення. Такі 

вади міжособистісної взаємодії, засвоєні особисті-

стю під час навчання у ВНЗ, можуть позначитися 

на її соціальному становленні, призвести навіть до 

професійної деформації в майбутньому. 

Однак саме випускники ВНЗ мають бути елі-

тою суспільства, відповідаючи не лише за соціа-

льну якість власної професійної діяльності, але й 

демократичні соціокультурні перетворення в кра-

їні. Тому корекція вад міжособистісної взаємодії в 

студентської молоді забезпечує поступовість їх-

нього позитивного соціального, зокрема і професій-

ного, розвитку.  

Як зазначає Н. Заверико, «корекція» активно 

досліджується в сучасній науковій літературі, зок-

рема у сфері соціальної педагогіки (М .Галагузова, 

О. Безпалько, Р. Вайнола, А. Капська); спеціальної 

педагогіки (С. Гончаренко, І. Підласий), корекцій-

ної педагогіки (Т. Нікуленко, І. Підласий), психоло-

гії (О. Степанов та ін.), соціальної роботи (В. Кур-

батов, Е. Холостова), де визначається як: 

- виправлення, часткове виправлення або змі-

нення; 

- виправлення, усунення, подолання недоліків 

чи порушень, вад психічного або фізичного розви-

тку; 

- виправлення (часткове або повне) вад психі-

чного або фізичного розвитку дітей, порушення тієї 

чи іншої психічної функції в дорослих; 

- активна робота практичного психолога чи ін-

ших спеціалістів спрямована на подолання чи пос-

лаблення вад психічного або фізичного розвитку, 

порушення тої чи іншої психічної функції; 

- здійснення психолого-медико-педагогічних 

заходів з метою усунення відхилень у психофізич-

ному та індивідуальному розвиткові й поведінці, 

схильності до залежності та правопорушень, подо-

лання різних форм девіантної поведінки, форму-

вання соціально корисної життєвої перспективи; 

- система соціально-педагогічних заходів, 

спрямованих на забезпечення процесу і досягнення 

успішного результату в соціальному розвиткові 

особистості. Таке активне застосування зумовлене 

особливостями, з одного боку, змістовної сутності 

самого корекційного процесу, а з іншого – функці-

ями та напрями діяльності [3, с. 61]. 

У соціальній педагогіці «корекція» розгляда-

ється як система соціально-педагогічних засобів, 

спрямованих на виправлення або змінення недолі-

ків соціального розвитку. Саме тому одним з голо-

вних завдань соціально-педагогічної діяльності є 

створення сприятливих умов у мікросоціумі для ро-

звитку соціальних здібностей та самоактуалізації 

особистості.  

Поділяємо думку Н. Заверико, що «соціально-

педагогічна корекція – це система спеціальних пе-

дагогічних впливів, спрямованих на виправлення 

недоліків у поведінці, розвитку та соціалізації осо-

бистості» [3 с. 61]. Проте слід уточнити, що спеціа-

льний педагогічний вплив має здійснюватися саме 

соціально-педагогічні засобами, які спрямовані на 

виправлення вад соціального розвитку особистості 

та недоліків її соціального середовища що, на наш 

погляд, точніше відображає сутність і напрями саме 

соціально-педагогічної корекції. 

Крім того, перевагами соціально-педагогічної 

діяльності щодо корекції вад міжособистісної взає-

модії студентської молоді є інтеграція корекційних 

зусиль не лише внутрішнього соціально-виховного 

середовища ВНЗ (які реалізують куратори, викла-

дачі, керівники гуртків, спортивних секції, заступ-

ники деканів, проректор з навчально-виховної ро-

боти, психологи тощо), але й зовнішнього (предста-

вники соціальних служб, громадянських, 

медичних, правоохоронних організацій, мистець-

ких, дозвіллєвих закладів тощо). Крім того, соціа-

льно-педагогічна діяльність покликана активізу-

вати корекційний потенціал самих студентів (їх во-

лонтерської діяльності, студентської групи, 

студентського самоврядування тощо). 

Таким чином, особливого значення набувають 

вивчення та вирішення проблеми соціально-педа-

гогічної корекції вад міжособистісної взаємодії в 

студентських групах, що забезпечує розвиток соці-

альності особистості та сприятиме професійно-ко-

мунікативному становленню майбутнього фахівця.  

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень.  
Отже, студентська молодь посідає значне мі-

сце в процесі розвитку суспільства є одним з най 

впливових соціальних інститутів, який сприяє фор-

муванню ціннісних орієнтацій, соціальної активно-

сті, професійному становленню особистості є ВНЗ. 

Від того, в якому мікросоціальному середовищі пе-

ребуває студент, залежить те як впливатиме в май-

бутньому на процеси розвитку суспільства. Важ-

ливо встановити конструктивну міжособистісну 

взаємодію в студентській групі. Хоча під впливом 

сучасних суспільних, політичних, економічних пе-

ретворень в країні спостерігається руйнація позити-

вних уявлень про міжособистісну взаємодію. У сту-

дентському середовищі проявляються такі вади мі-

жособистісної взаємодії: інтолерантність, 

кібермобінг, соціальна байдужість, агресивність, 

авторитарний стиль спілкування, третирування, 

схильність до наклепів, злостивість, мстивість, 

опір, зневага, антигромадська спрямованість, об-

ман, упереджене ставлення, що негативно вплива-

ють на соціальний розвиток і професійне станов-

лення сучасної студентської молоді. Зменшити не-

гативний прояв таких вад можливо в процесі 

соціально-педагогічної корекції. Тому перевагою 

соціально-педагогічної діяльності щодо корекції 

вад міжособистісної взаємодії є інтеграція зусиль 

не лише внутрішнього, але й зовнішнього соціа-

льно-виховного середовища ВНЗ та активізації ко-

рекційного потенціалу студентської молоді. 
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Подальшого дослідження потребують питання 

детального аналізу основних вад міжособистісної 

взаємодії студентської молоді, які негативно впли-

вають на соціальний розвиток молоді, та складові їх 

соціально-педагогічної корекції в навчально-вихо-

вному процесі ВНЗ. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті досліджується організаційні проблеми впровадження концесійної діяльності в Україні, зо-

крема акцентовано увагу на тому, скільки органів публічної влади та, як наслідок, скільки часу може зай-

мати процедура реалізації однієї з основних форм державно-приватного партнерства - концесії у різних 

галузях господарської діяльності в Україні. Виявлено та узагальнено основні стадії реалізації концесійного 

проекту, а також ризики, проблеми та перспективи, з якими суб’єкти державно-приватного партнерства 

стикаються на кожній із них. 

ABSTRACT 

The article deals with the organizational problems of the concession activity in Ukraine, in particular, con-

cerning how many public authorities and, as a result, how long can be going the procedure of implementing one 

of the main forms of public-private partnership – concession in various fields of economic activity in Ukraine. The 

main phases of realization different concessional projects, risks, problems and perspectives on which public au-

thority deal with were revealed and summarized. 

Ключові слова: концесія, концесійне законодавство, аналіз ефективності здійснення державно-при-

ватного партнерства, визначення концесієдавця, концесійний конкурс, договір концесії, державна допо-
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Постановка проблеми. Досвід різних країн 

свідчить, що успіх розвитку державно-приватного 

партнерства прямо залежить від того, як на держав-

ному рівні сприймається ця сфера та наскільки вона 

користується державною підтримкою. Варто зазна-

чити, що сфера державного-приватного партнер-

ства, як багатогалузевий комплекс, має потребу в 

координації своєї господарської діяльності наба-

гато сильніше, ніж будь-яка інша. Однак надмірна 

державна присутність і регламентація руйнує прояв 

підприємницької ініціативи, що лежить в основі 

становлення ринкових відносин.  

Державне регулювання концесійної діяльності 

являє собою механізм, за допомогою якого ре-

алізується одна з основних форм державно—при-

ватного партнерства – концесія. Основною його 

складовою є організаційний механізм, що являє со-

бою державні структури, які, згідно з їх цілями, за-

вданнями, функціями і повноваженнями 

здійснюють передачу об’єктів державної та кому-

нальної власності в концесію. Організаційний ме-

ханізм є основою державного регулювання відно-

син пов’язаних з передачею об’єктів державної 

власності в концесію, що також вбачається із схва-

леної Кабінетом Міністрів України «Дорожньої 

карти реформ держпідприємств» (під назвою 

«Tриаж» (від англ. triage - медичне сортування)), в 

якій зазначено, що державна власність має стати 

винятком – лише для невеликої кількості 

підприємств, від яких залежить виконання держа-

вою своїх функцій, крім того підприємства у дер-

жавній власності мають управлятись на тих самих 

засадах, що діють у приватному секторі. 
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Оскільки саме через діяльність органів публіч-

ної влади здійснюється регулювання процедури на-

лежної передачі, створення (будівництва) та (або) 

управління (експлуатації) та повернення об’єкта з 

концесії, розгляд компетенції органів публічної 

влади у цій сфері є важливим, оскільки дає мож-

ливість оцінити ефективність існуючого ор-

ганізаційного механізму державного регулювання 

концесійної діяльності і визначити напрямок його 

вдосконалення. Це також є основою для правового 

механізму регулювання концесійної діяльності, 

оскільки за допомогою нормативно-правових актів 

органів публічної влади можна оцінювати 

відповідність їх функціям і компетенції в реалізації 

концесії, що забезпечує оптимізацію діяльності 

державного апарату, вдосконалення його 

внутрішньої структури та відповідних актів дер-

жавного управління у правовій формі. Тому ви-

дається, що аналізуючи механізм державного регу-

лювання концесійної діяльності, слід дослідити ор-

ганізаційний механізм, що дасть можливість 

подальшого виявлення та можливого розв’язання 

проблем державного регулювання концесії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танням державного регулювання концесійних 

відносин приділялася увага з боку таких вітчизня-

них вчених та практиків О.В. Веретеннікова [1], 

О.Ю. Коцюрба [2], Д.І. Кривий [3], Є.І. Швець [4].  

Мета статті. Визначення та узагальнення ос-

новних проблем організаційного механізму дер-

жавного регулювання концесійних відносин. 

Раніше автором досліджувались правові ас-

пекти державного регулювання однієї із стадій про-

цедури реалізації концесії в Україні, а саме аналіз 

ефективності здійснення державно-приватного 

партнерства як передумови концесійних відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Прийнявши рішення про здійснення будь-якої од-

нієї з основних форм ДПП – концесії, ініціаторові 

доводиться стикнутися з низкою колізій та дублю-

ванням повноважень публічними партнерами, а та-

кож пройти доволі складні погоджувальні етапи та 

процедури, які потребують кропіткої аналітичної 

роботи від відповідальних виконавців.  

Перш за все, повинно бути визначено об’єкт, 

по відношенню до якого буде застосовуватись кон-

цесія.  

Так, в ст. 3 Закону України «Про концесії» за-

значено, що у концесію можуть надаватися об'єкти 

права державної чи комунальної власності, які ви-

користовуються для здійснення діяльності у чітко 

визначених сферах господарської діяльності. 

Відповідно до ст. 6 вищезазначеного Закону, за-

твердження пооб'єктного переліку здійснюється 

Кабінетом Міністрів України. Затвердження пере-

ліку об'єктів права комунальної власності, які мо-

жуть надаватися в концесію, здійснюється 

виключно на пленарних засіданнях відповідних рад 

[5]. Є певні особливості при будівництві та/або 

експлуатації автомобільних доріг на умовах кон-

цесії, оскільки при визначенні таких об'єктів кон-

цесії має бути забезпечена можливість альтерна-

тивного проїзду відповідно до Закону України 

«Про автомобільні дороги» [6].  

Не дивлячись на те, що, з прийняттям «Три-

ажу», Мінекономрозвитку опублікувало на своєму 

сайті перелік офіційно затверджених Урядом доку-

ментів, які сукупно представляють собою стра-

тегічне бачення щодо поводження з державними 

підприємствами у підпорядкуванні центральних 

органів влади, серед них і переліки тих державних 

підприємств, які в довгостроковому періоді по-

винні залишитись у державній власності, бути пе-

редані в концесію, приватизовані або ж ліквідовані 

[7], продовжує свою дію Постанова Кабінету 

Міністрів України від 11.12.1999 №2293 «Про за-

твердження Переліку об'єктів права державної 

власності, які можуть надаватися в концесію» [8].  

Це зумовлено тим, що, відповідно до опубліко-

ваного Мінекономрозвитку переліку об'єктів дер-

жавної власності, які рекомендовано до передачі в 

концесію, в тому числі входять і ті, що можуть бути 

передані в концесію після внесення змін до актів за-

конодавства, відповідно до яких ці об'єкти не підля-

гають передачі в концесію, а саме: всього 359 

об’єктів державної власності (14,5 млрд. грн. ак-

тивів, 0,9% всіх активів) планується передати у кон-

цесію, до яких належать аеропорти (2 компанії, 

0,7% всіх активів); лісові господарства (333 ком-

панії, 0,2% всіх активів); служби автомобільних 

доріг (24 компанії, 0,0% всіх активів) та ін.[9]. 

Варто зазначити, що пропозиції щодо переліку 

конкретних об'єктів права державної власності, які 

можуть надаватися в концесію можуть вноситись 

відповідними центральними органами виконавчої 

влади. 

Так, лише в червні 2017 року Мінінфраструк-

тури затвердило плани підготовки і реалізації 

пілотних проектів з передачі в концесію держав-

ного майна ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», ДП 

«Херсонський морський торговельний порт», заліз-

нично-поромного комплексу ДП «Морський торго-

вельний порт «Чорноморськ» і майна ДП 

«Адміністрація морських портів України» [10], не 

дивлячись на те, що зазначені об’єкти містяться в 

переліку об'єктів права державної власності, які мо-

жуть надаватися в концесію, затвердженому поста-

новою Кабінету Міністрів України ще від 

11.12.1999 №2293 (у редакції від 23.04.2003 №571 

зі змінами). 

А вже 14 листопада 2017 року з метою ро-

звитку ДПП в портовій галузі Міністерство інфра-

структури України і Міжнародна фінансова корпо-

рація (IFC) підписали Меморандум про взаєморо-

зуміння. IFC допоможе структурувати проекти 

ДПП в двох українських портах - ДП «Стивідорна 

компанія «Ольвія» і ДП «Херсонський морський 

торговельний порт», а також вивчить можливість 

структуризації проекту ДПП з розвитку залізнично-

поромного комплексу в ДП «Морський торговель-

ний порт «Чорноморськ» [11]. 

Наступною стадією є здійснення аналізу ефек-

тивності ДПП, який проводиться відповідним упов-

новаженим органом, на підставі пропозиції про 
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здійснення ДПП або за ініціативою уповноваже-

ного органу. 

Отже, аналіз ефективності проводиться 

наступними уповноваженими органами щодо: 

- об’єктів державної власності ˗ центральним 

органом виконавчої влади, що виконує відповідно 

до закону функції з управління відповідними об’єк-

тами державної власності, а якщо такий орган не 

визначений, ˗ Мінекономрозвитку;  

- об’єктів комунальної власності ˗ виконавчим 

органом місцевого самоврядування, уповноваже-

ним відповідною сільською, селищною, міською, 

районною чи обласною радою, а якщо такий орган 

не визначений, - виконавчим комітетом сільської, 

селищної, міської ради чи виконавчим апаратом 

районної, обласної ради;  

- об’єктів, що належать Автономній Республіці 

Крим, ˗ органом, уповноваженим Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, а якщо такий орган 

не визначений, ˗ Радою міністрів Автономної Рес-

публіки Крим.  

Відповідно до Закону України «Про концесії 

на будівництво та експлуатацію автомобільних 

доріг» рішення щодо будівництва та/або експлуата-

ції автомобільних доріг на умовах концесії приймає 

Кабінет Міністрів України на підставі техніко-еко-

номічного обґрунтування [6]. 

При цьому, варто закцентувати увагу, що 

ініціатива підготовки пропозиції може належати не 

лише центральному чи місцевому органу вико-

навчої влади, а й органу місцевого самоврядування, 

органам Автономної Республіки Крим чи потен-

ційному приватному партнерові (при передачі 

об'єкта паливно-енергетичного комплексу в кон-

цесію – ініціатором – приватним партнером може 

бути виключно юридична особа відповідно до За-

кону України «Про особливості оренди чи концесії 

об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що пе-

ребувають у державній власності»). 

У разі коли у державно-приватному парт-

нерстві братимуть участь декілька державних парт-

нерів, вони разом проводять аналіз ефективності. З 

огляду на зазначене, перераховані органи публічної 

влади можуть виступати і ініціаторами і уповнова-

женими органами. 

До 14.03.2017 ініціатором підготовки пропо-

зиції подавалась пропозиція згідно Форми, затвер-

дженої наказом Мінекономрозвитку від 16.08.2011 

№40, який втратив чинність відповідно до Порядку 

проведення аналізу ефективності здійснення дер-

жавно-приватного партнерства, затвердженого по-

становою Кабінету Міністрів України від 

11.04.2011 № 384 (надалі – Порядок) [12]. 

Отже, згідно з Порядком, пропозиція скла-

дається з концептуальної записки та техніко-еко-

номічного обґрунтування, а сама процедура прове-

дення аналізу ефективності здійснення ДПП прохо-

дить шість етапів, а саме:  

І етап. 1) Підготовка та подання концептуаль-

ної записки (подається центральним чи місцевим 

органом виконавчої влади, органом місцевого са-

моврядування чи потенційним партнером).  

2) Розгляд концептуальної записки (щодо 

об’єктів державної власності - ініціатором підго-

товки пропозиції із залученням представників 

Мінекономрозвитку, Мінфіну та центрального ор-

гану виконавчої влади, що виконує відповідно до 

закону функції з управління відповідними об’єк-

тами державної власності (у разі коли такий орган 

не є ініціатором підготовки пропозиції); щодо 

об’єктів комунальної власності та об’єктів, що 

належать Автономній Республіці Крим, - ініціато-

ром підготовки пропозиції, який може звернутися 

до Мінекономрозвитку з проханням розглянути 

концептуальну записку та подати рекомендації 

щодо доцільності підготовки техніко-економічного 

обґрунтування. Мінекономрозвитку повинне у 

місячний строк з дати надходження такого звер-

нення подати зазначені рекомендації.  

3) Прийняття рішення щодо доцільності підго-

товки техніко-економічного обґрунтування.  

ІІ етап. Підготовка техніко-економічне обґрун-

тування. 

ІІІ етап. Подання пропозицій для проведення 

аналізу ефективності (ініціаторами подання пропо-

зиції). 

ІV етап. Аналіз ефективності здійснення дер-

жавно-приватного партнерства та підготовка вис-

новку (проводиться уповноваженим органом про-

тягом 30 днів після надходження пропозицій 

відповідно до затвердженої Мінекономрозвитку 

методики аналізу ефективності здійснення дер-

жавно-приватного партнерства та на підставі кон-

цептуальної записки та техніко-економічне обґрун-

тування). 

V етап. Погодження Мінекономрозвитку та 

Мінфіном висновку аналізу ефективності, у разі 

коли відповідно до такого висновку передбачається 

надання державної підтримки шляхом фінансу-

вання за рахунок коштів державного бюджету. При 

цьому, Мінфін протягом 20 календарних днів з дати 

надходження висновку та пропозиції розглядає їх, 

визначає з урахуванням затверджених Мінеконом-

розвитку методичних рекомендацій щодо застосу-

вання Методики виявлення ризиків здійснення дер-

жавно-приватного партнерства, їх оцінки та визна-

чення форми управління ними, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 лю-

того 2011 р. № 232, доцільність і можливість 

надання державної підтримки та надсилає Мінеко-

номрозвитку погоджений висновок або повідом-

лення про відмову в його погодженні з обґрунту-

ванням причин відмови. 

Особливої актуальності цей етап набуває після 

набрання чинності 02.08.2017 Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання» від 

01.07.2014 №1555-VІІ, відповідно до ст. 2 якого, 

державна допомога є недопустимою для конкурен-

ції, якщо інше не встановлено цим Законом. Сама 

державна допомога суб’єктів господарювання у ви-

щезгаданому Законі визначається як підтримка у 

будь-якій формі суб’єктів господарювання за раху-

нок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спо-

творює або загрожує спотворенням економічної 

конкуренції, створюючи переваги для виробництва 
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окремих видів товарів чи провадження окремих 

видів господарської діяльності [13]. 

Дія вказаного Закону не поширюється на 

підтримку: 

1) у сфері сільськогосподарського вироб-

ництва та рибальства, виробництва зброї і військо-

вого спорядження для потреб Збройних Сил 

України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, а також правоохо-

ронних органів спеціального призначення, Держав-

ної спеціальної служби транспорту, Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України; 

2) господарської діяльності, пов’язаної з: інве-

стуванням в об’єкти інфраструктури із застосуван-

ням процедур державних закупівель; наданням по-

слуг, що становлять загальний економічний інте-

рес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на 

надання таких послуг.  

Перелік послуг, що становлять загальний еко-

номічний інтерес, мають бути встановлені Кабіне-

том Міністрів України, проте його і досі не розроб-

лено. 

При цьому, варто звернути увагу, що передача 

в концесію об’єкту відповідно до Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» визнається 

концентрацією, яка може бути здійснена за умови 

отримання попереднього дозволу Антимонополь-

ного комітету України або адміністративної колегії 

Антимонопольного комітету України. 

Проте, вже в Законі України «Про особливості 

оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного 

комплексу, що перебувають у державній влас-

ності», при прийнятті рішення про пропозицію 

щодо передачі об'єкта паливно-енергетичного ком-

плексу в концесію або про відмову в такій передачі 

одержання висновків органів Антимонопольного 

комітету України про можливість концесії та про 

умови договору концесії не є обов'язковим [14]. 

Крім того, відповідно до ч.4, ст. 12 Закону 

України «Про концесії», концесіонерам збиткових і 

низькорентабельних об'єктів концесії, що мають 

важливе соціальне значення, концесієдавець може 

надавати пільги щодо концесійних платежів, у тому 

числі у вигляді розстрочки, відстрочки, повного або 

часткового звільнення від сплати концесійних пла-

тежів на певний строк, а також передбачати в дого-

ворі надання дотацій, компенсацій та пільг. Поря-

док визначення таких об'єктів, а також умови 

надання дотацій, компенсацій та пільг встановлю-

ються Кабінетом Міністрів України, а саме поста-

новою від 13.07.2000 №1114 [15]. 

Визначення об'єктів концесії як таких, що ма-

ють важливе соціальне значення, здійснюється:  

- щодо об'єктів права державної власності 

Мінекономрозвитку та Мінфіном за поданням 

міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій;  

- щодо об'єктів права комунальної власності - 

виконавчим органом відповідної ради. 

VІ етап. Прийняття рішення про здійснення 

ДПП чи про недоцільність такого здійснення. За ре-

зультатами аналізу ефективності Мінекономро-

звитку складає висновок та інформує про резуль-

тати аналізу ефективності Кабінет Міністрів 

України для прийняття ним рішення про здійснення 

державно-приватного партнерства або про недо-

цільність його здійсненнята повідомлення особи, 

яка подала пропозицію про здійснення ДПП.  

Далі необхідно діяти в порядку загального та 

спеціального концесійного законодавства, якими 

можуть визначатися особливості здійснення кон-

цесійної діяльності в окремих сферах господарської 

діяльності. 

Отже, ІІ стадією, відповідно до Закону України 

«Про концесії» являється прийняття рішення про 

надання в концесію за результатами концесійного 

конкурсу і покладається щодо: 

- об'єктів права державної власності – на 

Кабінет Міністрів України або уповноважений ним 

орган виконавчої влади.  

- об'єктів права комунальної власності – на 

уповноваженого органу місцевого самоврядування.  

ІІІ стадія. Визначення концесієдавця - органу 

виконавчої влади або відповідного органу місце-

вого самоврядування, уповноваженого відповідно 

Кабінетом Міністрів України чи органами місце-

вого самоврядування на укладення концесійного 

договору. 

ІV стадія. Організація і проведення кон-

цесійного конкурсу. При цьому, концесієдавець: 

- затверджує умови концесійного конкурсу.  

Щодо об'єктів права державної чи комунальної 

власності, що використовуються для здійснення 

діяльності з централізованого водо-, теплопоста-

чання та водовідведення, до цього відбувається по-

годження умов концесійного конкурсу з Мін-

регіоном відповідно до Порядку погодження Мін-

регіоном умов конкурсу щодо передачі в оренду чи 

концесію об'єктів, що використовуються для 

здійснення діяльності у сферах теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, затвердженого 

наказом Мінжитлокомунгоспу від 08.12.2009 №386 

[16].  

Щодо проведення концесійного конкурсу на 

будівництво та/або експлуатацію автомобільних 

доріг, то відповідний Порядок затверджує Кабінет 

Міністрів України. Умови проведення кон-

цесійного конкурсу – центральний орган вико-

навчої влади, який здійснює державне управління 

автомобільними дорогами загального користу-

вання, на підставі техніко-економічного обґрунту-

вання та/або проектно-кошторисної документації. 

- утворює конкурсну комісію, затверджує її 

склад та порядок роботи;  

- готує конкурсну документацію;  

- оголошує концесійний конкурс;  

- визначає розмір реєстраційного внеску;  

- письмово підтверджує надходження заявок 

на участь у концесійному конкурсі;  

- забезпечує претендентів необхідною інфор-

мацією (документами) для підготовки пропозицій 

для участі у концесійному конкурсі;  
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- приймає рішення про допущення (недопу-

щення) претендентів до участі у концесійному кон-

курсі з обґрунтуванням причини відмови;  

- повідомляє претендентів про допущення (не-

допущення) до участі у концесійному конкурсі;  

- виступає замовником, здійснює діяльність, 

пов'язану з погодженням та затвердженням про-

ектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, іншої документації із землеустрою, що ро-

зробляються з метою надання земельної ділянки в 

оренду концесіонеру для здійснення концесійної 

діяльності.  

V стадія. Повідомна реєстрація. 

У разі, якщо об'єктом концесії є об'єкт права 

державної власності, орган, уповноважений укла-

сти концесійний договір в установленому Кабіне-

том Міністрів України порядку, повідомляє про 

укладення такого договору Фонд державного майна 

України, який веде реєстр концесійних договорів. 

Порядок ведення такого реєстру визначається 

Кабінетом Міністрів України.  

У разі, якщо об'єктом концесії є об'єкт права 

комунальної власності, орган, уповноважений 

укласти концесійний договір в установленому 

Кабінетом Міністрів України порядку, реєструє та-

кий договір у виконавчому органі відповідної ради 

та повідомляє Фонд державного майна України про 

укладення такого концесійного договору. Порядок 

ведення обліку концесійних договорів, укладених 

органами місцевого самоврядування, визначається 

Кабінетом Міністрів України.  

Окрім того, в Законі Україні «Про державно-

приватне партнерство» ще передбачено зо-

бов’язання концесієдавця повідомити Мінеконом-

розвитку про укладення договору в рамках дер-

жавно-приватного партнерства (стаття 17), а також 

надавати приватними партнерами відповідним дер-

жавним партнерам інформацію про виконання до-

говору, укладеного в рамках державно-приватного 

партнерства (стаття 21). 

На рис.1 наведена схема взаємодії органів 

публічної влади та приватними партнерами при пе-

редачі об’єктів державної та комунальної власності 

в концесію. 

 
 

1.Ініціатор - ЦОВВ, МОВВ, ОМС, орган АРК, 

приватний партнер; 

2. Уповноважений орган: а) суб’єкт управ-

ління/Мінекономрозвитку/КМ України; б) вико-

навчий орган ОМС/виконавчий комітет чи виконав-

чий апарат ОМС; в) орган, уповноважений РМ 

АРК. 
Рис.1 Схема взаємодії органів публічної влади 

та приватними партнерами при передачі об’єктів 
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державної та комунальної власності в концесію (ро-
зроблено автором) 

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 

Підводячи підсумки проведеного аналізу дію-
чого організаційного механізму державного регу-
лювання концесійних відносин між публічними та 
приватними партнерами можемо зробити наступні 
висновки. 

Основним органом визначення об’єктів дер-
жавної власності для передачі в концесію є Кабінет 
Міністрів України. На сьогодні в Україні продов-
жує діяти перелік об'єктів права державної влас-
ності, які можуть надаватися в концесію, затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.12.1999 №2293, останні зміни в яку вноси-
лись 2015 року, не дивлячись на те, що в липні 
цього року Кабінетом Міністрів України було схва-
лено концепцію реформування державних 
підприємств. 

Доволі містким та складним є стадія прове-
дення аналізу ефективності здійснення ДПП, 
оскільки її реалізації складає шість послідовних 
етапів, ефективність проходження яких залежить 
від злагодженої роботи як мінімум п’яти суб’єктів 
публічної влади, які залучаються на різних етапах. 

Крім того, існує певний ризик застосування 
принципу недопустимості, щодо державної 
підтримки, наданої публічним партнером в рамках 
передачі об’єкту в концесію, за умов участі у кон-
курсі одного учасника та укладення з ним кон-
цесійного договору, оскільки згідно з Законом 
України «Про концесії», у разі, коли після оголо-
шення концесійного конкурсу на участь у ньому по-
дав заявку лише один претендент, концесійний до-
говір може бути укладений уповноваженим орга-
ном з цим претендентом шляхом погодження з ним 
істотних умов договору. При цьому, в зоні ризику і 
реалізація концесійних проектів, в рамках яких, 
приватному партнерові надається державна допо-
мога, якщо проведений конкурс та вимоги до кон-
курсанта – концесіонера виокремлювали переваги 
для окремого учасника. 

Всі ці та багато інших питань мають бути 
вирішені у зв’язку з прийняттям нового Закону 
України «Про концесії», офіційний проект якого 
повинен опублікуватись вже на початку 2018 року, 
чому і будуть присвячені нові дослідження. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті в контексті досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців обґрунтувано концептуальні 

засади теорії та практики підготовки молоді до виконання подружніх, батьківських та материнських ролей, 

проаналізовано роль батьківської сім'ї як середовища ґендерної ідентифікації. Проаналізовано авторську 

тренінгову програму «Формування ґендерної культури молоді», яка розширює сферу самореалізації дівчат 

та юнаків у виконанні подружніх та батьківських ролей, доводить вагомість ролей як дружини, так і чо-

ловіка у функціонуванні сім’ї, збагачує учасників новими знаннями, необхідними для підготовки до май-

бутнього сімейного життя.  

ABSTRACT 
The article deals with the conceptual principles of theory and practice of preparation of youth for the realiza-

tion of marital, parental and maternal roles in the context of the researches of foreign and domestic scientists. The 

role of the parents’ family as an environment of gender identification is analyzed. The author’s training program 

“Formation of gender culture of youth” is given. It expands the sphere of girls’ and boys’ self-realization in the 

realization of marital and parent roles; proves the importance of the role of wife and husband in the functioning of 

the family; enriches participants with the new knowledge, which are necessary for preparation for the future family 

life.  

Ключові слова: ґендерна культура, шлюбно-сімейні стосунки, сім'я, батьківство, материнство, пари-

тетність, егалітарність, інтерактивні технології, тренінг. 

Keywords: gender culture, marital and family relationships, family, parenthood, motherhood, parity, egali-

tarianism, interactive technics, training. 

 

Сучасна українська сім’я потребує радикаль-

ної зміни її статусу у суспільстві, всебічної дієвої 

допомоги з боку держави та освітніх, громадських, 

релігійних структур. Стратегічною метою сімейної 

політики в Україні має бути зміцнення інституту 

сім’ї шляхом підтримки моделі соціально, економі-

чно та духовно самодостатньої родини, що побудо-

вана на паритетних засадах та забезпечує рівні мо-

жливості особистісної самореалізації для кожного 

свого члена.  

Сім’я є первинним середовищем, де форму-

ється сімейна паритетна демократія – складова со-

ціальної демократії суспільства. На думку акаде-

міка В.Кравця, сім'я є основним інститутом самоі-

дентифікації українського суспільства, в якому 

закладається духовний стрижень особистості, ос-

нови її моралі, самобутність національного світо-

відчуття, світорозуміння ментальності [8, с. 19]. 

Сім’я охороняє моральні чесноти, національні зви-

чаї і традиції, невтомно плекає родовід минулих, 

сучасних і прийдешніх поколінь, є своєрідним ду-

ховним храмом [13, c. 6] 

Сімейне життя є важливою сферою життєздій-

снення особистості, що висуває високі вимоги до її 

психологічної та ґендерної культури, особистісних 

якостей, рівня розвитку саморефлексії, подружніх, 

материнських та батьківських ролей. Означене ак-

туалізує проблему підготовки юнацтва до шлюбно-

сімейних стосунків в контексті формування ґендер-

ної культури молоді, позаяк самовизначення юнац-

тва у питаннях рівних прав та можливостей статей 
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у родинному бутті сприятиме усвідомленню пари-

тетних засад побудови подружніх та сімейних взає-

мин, орієнтації на егалітарні ґендерні ролі. 

Імпліцитно проблема готовності до шлюбно-

сімейних стосунків активно досліджувалась у пра-

цях вітчизняних та зарубіжних науковців: медико-

психологічних (Л. Богданович, М. Вовчик-Блаки-

тна, І. Горпінченко, Д. Ісаєв, В. Каган, З. Кісарчук, 

Д. Колесов, Е. Непочатова-Курашкевич, А. Хрип-

кова, З. Шкіряк-Нижник, І. Юнда), морально-педа-

гогічних (В. Барський, В. Бойко, М. Вовчик-Блаки-

тна, Є. Ільїна, О. Киричук, В. Сухомлинський, І. 

Трухін, В. Чудновський), соціально-педагогічних, 

(М. Алексєєва, Т. Афанасєва, Т. Буленко, І. Братусь, 

І. Гребенніков, І. Дубровіна, Г. Лактіонова, М. Ма-

цковський, Д. Немировський).  

Психологічну готовність до материнства/бать-

ківства розкрито у дослідженнях О. Баженової, О. 

Безпалько, Л. Баз, В. Брутман, А. Варги, Н. Гусак, 

Т. Демченко, І. Звєрєвої, О. Копил, С. Мещерякової, 

Р. Овчарової, В. Сидорова, Г. Філіппової, І. Хаміто-

вої. Формування статевої свідомості, ґендерної іде-

нтичності та їх роль у психологічній готовності до 

шлюбу та виконанні батьківських ролей широко 

представлено у наукових працях М. Боришевсь-

кого, В. Васютинського, Т. Говорун, О. Кікінежді, 

І. Кона, В. Кравця, Т. Титаренко, Т. Яблонської. 

У сучасному соціокультурному контексті за-

слуговує уваги доробок зарубіжних науковців. До 

прикладу, польські вчені ведуть науковий пошук, 

аналізуючи проблеми формування уявлень про 

сім'ю (Д.Тераковська, Я.Бомба, К.Островська), 

підготовки молоді до сімейного життя (В.Елжбіта 

Папіш, Т.Кроль, Г.Ковальчик, М.Рись), статевого 

та сексуального виховання (Ю.Августин, В.Брей-

нак, М.Козакіевич, Ю.Сосновський, В.Філайковсь-

кий). У Великобританії підвищений інтерес викли-

кала проблема феноменології усвідомленого бать-

ківства/материнства та, зокрема, ролі батька у 

вихованні дітей (А.Бургесс, Т.Графтон, Р.Кольєр, 

Д.Морган, Р.Палковітц, М.Річардс, В.Сейдлер, 

К.Хенвуд). Суголосно їм і німецькі науковці до-

сліджують материнство/батьківство як соціальне і 

психолого-педагогічне явище (Ґ.Віґанд, Т. Вінерс, 

А. Гільґерс, А.Гопф, Л.Гоффман, Р.Еченберґ, 

Б.Каліцкі, Н.Клюґе, Е.Сандер М.Текстор, В.Фте-

накіс, К.Штарке). Американські учені аналізують 

дошлюбну підготовку молоді (М.Аркус, В.Годдард, 

П.Гросс, Д.Мейс, Л.Пауелл, А.Петерсон, Д.По-

пено), організацію статевого виховання (Д.Брок, 

К.Брюс, Д.Кібрі, Х.Менлі, Ф.Пайрон), підготовку 

до материнства/батьківства (Л.Вендерсмен, Н.Кар-

тер, Х.Хіф) тощо. 

Відомий український розробник сімейної, сек-

суальної та ґендерної педагогіки, академік В. Кра-

вець обгрунтував концептуальні засади теорії та 

практики дошлюбної підготовки молоді та вико-

нання подружніх, батьківських та материнських ро-

лей, окреслив оптимальні шляхи формування ґен-

дерної культури у сфері шлюбу та сімейного життя, 

просімейних, прокреативних настановлень юнаків і 

дівчат [8; 9; 11]. Науковий інтерес ученого спрямо-

вано на дослідження основних функцій, сексуаль-

ної культури сучасної сім'ї, організацію подружньої 

взаємодії, ґендерні особливості подружніх кон-

фліктів, формування відповідального батьківства 

та усвідомленого материнства, самовизначення мо-

лоді у сфері традиційної та егалітарної культур [1; 

9; 10].  

Під керівництвом В. Кравця проаналізовано 

основні напрямки статевої соціалізації та дошлюб-

ної підготовки учнівської молоді у різних країнах 

світу, обґрунтовано доцільність використання в 

Україні зарубіжного досвіду, відібрано методичний 

інструментарій упровадження їх у вітчизняну прак-

тику навчання та виховання [12].  

Попри значні наукові теоретичні та практичні 

доробки щодо підготовки до шлюбно-сімейних сто-

сунків, недостатньо враховується досвід, отрима-

ний юнацтвом у батьківській сім'ї та недостатньо 

розробленими залишаються практичні аспекти під-

готовки сучасної студентської молоді засобами ін-

терактивних технологій до організації партнерської 

подружньої взаємодії у майбутній сім’ї, побудови 

егалітарних сімейних взаємин, обопільно усвідом-

леного і відповідального батьківства/материнства, 

виконання необтяжених стереотипами ґендерних 

ролей у родині та суспільстві.  

Метою статті є аналіз впливу батьківської сім’ї 

як середовища ґендерної ідентифікації на станов-

лення ґендерної свідомості, формування ґендерно-

рольових експектацій та ґендерного світогляду осо-

бистості у сфері шлюбно-сімейних стосунків. У 

статті презентовано авторську тренінгову програму 

«Формування ґендерної культури молоді», що пок-

ликана розширити сферу самореалізації юнацтва у 

виконанні подружніх ролей, доводить вагомість ро-

лей дружини і чоловіка у функціонуванні сім’ї, зба-

гачує учасників новими знаннями, необхідними для 

підготовки до майбутнього сімейного життя через 

аналіз паритетних ролей у виконанні функцій сім’ї 

на засадах ґендерної рівності.  

Батьківська сім’я впливає на формування ета-

лонів чоловічих і жіночих якостей, поведінкових 

моделей, дає можливість безпосереднього пізнання 

сімейно-побутових стосунків чоловіків і жінок, їх-

ніх ролей, функцій, прав та обов’язків як подружжя, 

батьків та громадян.  

Вирішальну роль у формуванні готовності до 

ролі сім’янина, на думку психоаналітиків, мають 

дитячі роки. У працях З. Фройда, А. Адлера, Е. 

Берна, А. Фройд, К. Горні наголошується на здат-

ності до любові і прихильності як фундаментальній 

характеристиці нормального розвитку та критерію 

психічного здоров’я дитини. Комплекси пережи-

вань, конфліктів, пережитих у дитячому віці, в май-

бутньому визначають поведінку дорослої людини і 

можуть стати причиною сімейних дисгармонійних 

стосунків. 

Дитина навчається своїй майбутній подружній 

ролі, ідентифікуючись з батьками тієї ж статі. Для 

хлопчика важливе значення має досвід спілкування 

з батьком і спостереження за його поведінкою щодо 

матері. Дівчинці дуже важливо усвідомити засоби 

поведінки матері стосовно батька. Тати, зазвичай, 
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більше матерів привчають дітей до відповідних ґен-

дерних ролей, підкріплюючи розвиток жіночності у 

своїх доньок і мужності – у синів. Учені підкреслю-

ють роль партнерсько-домінаторних взаємин між 

батьками та дитиною як значущого чинника в ро-

зумінні проблеми розвитку та готовності дитини до 

дорослого життя.  

Великого значення у формуванні психологіч-

ної готовності до виконання майбутніх сімейних 

ролей учені надають впливу стилю взаємодії бать-

ків з дітьми, який має віддалені наслідки і визначає 

їх ґендерну поведінку у сім’ї [1]. Дослідження пси-

хологів свідчать, що розвиток Я-концепції дівчини 

переважно залежить від характеру вираження до 

неї любові в сім’ї або у стосунках зі значущими до-

рослими. Любов оточуючих дорослих до дівчини-

підлітка є основою її любові до себе, її самоповаги 

та самодостатності [2; 3; 6]. 

Якщо дитина зростала без батьківської опіки 

або її виховував лише один із батьків, то пізніше їй 

доведеться змагатися з людьми, які мали мож-

ливість учитися в обох батьків. Як зазначає Е. Ерік-

сон, у дітей, позбавлених батьківського піклування 

в ранні роки, не формується найважливіше для 

їхнього подальшого психічного розвитку почуття 

базової довіри до світу. Світ переживається ними як 

непередбачуваний, небезпечний та ненадійний. 

Неминучі втрати, що супроводжують виникнення 

прихильності, сприяють виробленню захисного ме-

ханізму “емоційної глухоти”, нечуйності, що захи-

щає від душевного болю, стане завадою побудови 

гармонійних взаємин у майбутньому подружжі 

[21]. 

Сформованість в особистості неусвідомлених 

тенденцій до відтворення моделі батьківської сім’ї 

може суттєво вплинути на взаємини чоловіка та 

жінки. Форми батьківських взаємин стають 

своєрідним еталоном, оскільки партнери під-

свідомо пристосовують власну поведінку до вже 

сформованих внутрішніх схем. Запрограмована си-

стема взаємин ймовірніше реалізується в тому разі, 

коли своєю внутрішньою програмою нагадує од-

ного з батьків протилежної статі. Наслідування осо-

бистісних якостей визначає подібність подружніх 

та сімейних взаємин, у яких відтворюються поми-

лки, проблеми батьків. 

Прихильники теорії научіння вбачають психо-

логічну спрямованість на певні моделі сім’ї та по-

ведінки в ній у засвоєнні статевої ролі, що 

здійснюється через спостереження за людьми шля-

хом відтворення нормативів та приписів поведінки, 

засвоєних у процесі соціалізації. На думку А. Бан-

дури, діти навчаються виконувати різні сімейні 

ролі, спостерігаючи, як поводяться люди різної 

статі, як різняться манерою спілкування, виконан-

ням побутових справ. Провідним соціально-психо-

логічним механізмом ґендерної ідентифікації вва-

жають імітацію, яка може відбуватися значно 

пізніше самого спостереження за статеворольовою 

поведінкою. Вихідці з кризових сімей часто відтво-

рюють помилки батьків у створенні власної сім’ї. 

Учені пов’язують вплив сім’ї на її молодших членів 

із психологічними механізмами виховання дитини: 

підкріпленням, заохоченням, покаранням [18]. 

Для повноцінного психічного та особистісного 

розвитку дитини, становлення її ідентичності особ-

ливо значущими є тривалі теплі емоційні взаємини 

дитини з батьками чи особами, які їх замінюють. 

Дж.Боулбі, стверджуючи негативність ефекту 

ранньої та тривалої розлуки дитини з матір’ю, за-

уважив так званий синдром «афективної тупості». 

Унаслідок материнської депривації в дитини фор-

мується активне несприймання самої себе, нез-

датність до дружби й любові, відсутність відчуття 

спільності з іншими людьми, подібності до них, са-

мозаперечення, нехтування собою та іншими. Най-

частіше це знаходить своє вираження в агресії, ко-

тра спрямована на інших людей і проявляється або 

на зовнішньому рівні (брутальність, гнів, обу-

рення), або на внутрішньому, (озлобленість, 

недоброзичливість) [19]. Тому глибокі емоційні 

зв'язки у дитячі роки із значущими іншими є осно-

вою життєстійкості людини та готовності до нала-

годження стійких емоційних взаємин з партнером у 

шлюбі.  

За умов втрати об’єкту прихильності, на думку 

М. Ейнсворт, у дитини може сформуватися один із 

типів порушення прихильності: негативна/невро-

тична (дитина постійно шукає уваги батьків як по-

зитивної, так і негативної, провокуючи навіть пока-

рання), уникаюча (дитина замкнена, не налагоджує 

ні з дорослими, ні з дітьми довірливих стосунків), 

амбівалентна (дитина демонструє двояке ставлення 

до батьків: то прихильна до них, то уникає, агре-

сує), дезорганізована (діти порушують правила і 

межі людських стосунків і не прагнуть любові, а 

натомість хочуть, щоб їх боялися). Такі емоційні 

втрати не компенсуються з віком. 

Представник системного підходу Н. Аккерман 

вказував на роль родинних зв’язків, сімейної іден-

тичності у розвитку готовності до дорослого життя. 

«Я» дитини спочатку наповнюється змістом сімей-

ного «Ми», яке відбувається у процесі становлення 

дитини як члена сімейної структури – непомітної 

сітки функціональних вимог і правил, які організо-

вують взаємодію членів сім’ї. Залучення дитини в 

реальні взаємостосунки і формування її «Я» і 

«Ми»-ідентичностей залежить від конкретних 

особливостей сімейної структури [17].  

Д. Джексон розглядав сім’ю як систему з єди-

ним цілим психологічним і біологічним ор-

ганізмом, у якому існують такі взаємопов’язані 

підсистеми: подружня (патерни поведінки по-

дружжя є моделлю інтимних взаємин), батьківська 

(модель засвоєння майбутніх ролей батька й матері, 

які пов’язані з функціями догляду за дітьми та ви-

хованням) та підсистема сиблінгів (формує стерео-

типи взаємодії у позасімейних групах). Кожна з 

підсистем є досить важливою у формуванні май-

бутнього сім’янина і служить моделлю для насліду-

вання. Негативні стосунки у системі «батьки-діти» 

(погані взаємини з одним чи обома батьками, від-

сутність батьківської підтримки, переконання у 

своїй меншовартості) є першопричиною агресив-

них реакцій у майбутньому щодо інших людей, 
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батьків, рідних, а в подальшому – і шлюбного парт-

нера, власних дітей [23]. 

У сімейному сценарії закладені уявлення про 

те, які функції має виконувати дружина та чоловік, 

як розподіляти ролі, яким нормам поведінки нада-

вати перевагу, як розв’язувати сімейні конфлікти. У 

процесі динамічної взаємодії членів сімейної си-

стеми як особистостей із власними життєвими та 

сімейними сценаріями відбувається трансформація 

останніх у єдиний спільний. 

У низці психологічних досліджень підтвер-

джено, що характер взаємин подружжя багато в 

чому відповідає характеру взаємин у батьківській 

сім’ї. Батьки, чий шлюб був вдалий, дають приклад 

того, як потрібно будувати спільне життя чоловіка 

і дружини. Злагоджені дії батьків є важливою пере-

думовою успішного формування особистості 

сім’янина. 

Група канадських дослідників під керів-

ництвом професора Л. Белли провела серію до-

сліджень, присвячених розробці та емпіричній пе-

ревірці системи соціально-конструктивістських 

уявлень про «буття сім’єю». У своїх дослідженнях 

Л. Белла та її колеги стверджують, що кожна лю-

дина є вільним творцем власного соціального ото-

чення. Поняття «сім’я» розкривається лише в про-

цесі «буття сім’єю», в якому людина створює три-

валі та стійкі до життєвих негараздів близькі 

стосунки, умови взаємодії з власним оточенням. 

Згідно з таким підходом, існують три аспекти по-

няття «буття сім’єю»: стійкість (у часі та стосовно 

негараздів), піклування та близькість. «Буття 

сім’єю» – це перебування в тривалих стосунках 

піклування та обов’язкова наявність спільного до-

машнього простору, а не лише перебування разом 

протягом обмеженого часу [14]. 

Науковці акцентують увагу на ролі підсвідо-

мого переносу батьківських приписів у сімейні 

взаємини (А. Прихожан, Н. Толстих, Г. Філіппова). 

Зокрема, вважають, що для того, аби стати щасли-

вим партнером і люблячими батьком/матір’ю, 

необхідно навчитися любити, піклуватися, опікува-

тись іншим, жертвувати, не очікуючи негайної від-

дачі. До цього здатен той, хто в дитинстві відчув 

таке ж ставлення до себе з боку батьків. Діти, які 

виховані без батька чи матері або які зростали у 

сім’ї, де їхні батьки погано виконували свою роль, 

у дорослому віці відчувають труднощі у прийнятті 

рішень, у прояві кохання. Причиною того є умови 

їхнього дитинства, що не дозволили досягти 

зрілості та самовизначитись у родинному житті 

[16]. 

Трансгенераційний підхід Мюррея Боуена ак-

центує увагу на необхідності аналізу сімейної дина-

міки кількох поколінь та інтерпретації сімейних 

проблем, які передаються з покоління в покоління: 

якщо конфліктні стереотипи залишаються невідп-

рацьованими, невідреагованими в одному поко-

лінні сім’ї, то вони повторюються в наступних. 

Учений вичленив важливі системні параметри, до 

яких відніс диференціацію «Я» (усвідомлення себе 

як унікальної особи), емоційний трикутник (залу-

чення третього, коли психічна напруга у стосунках 

діади починає перевищувати допустимий рівень), 

сімейну проекцію (проекція певної функції в сімей-

ній системі на дитину), ядерну емоційну систему 

(специфіка процесів емоційної взаємодії у сім’ї), 

позицію сиблінгів (порядок народження дітей), 

емоційний розрив (процес фізичного і психологіч-

ного дистанціювання дитини з батьками за рахунок 

емоційної сепарації), соціальна регресія (уподіб-

нення емоційних проблем в суспільстві емоційним 

проблемам у сім’ї) тощо [20].  

Стосунки із братами та сестрами у сім’ї відіг-

рають значну роль у становленні якостей сім’янина 

та готовності до шлюбу і створення сім’ї. На думку 

М. Боуена, деякі патерни взаємодії між партнерами 

можуть бути пов’язані з порядком їхнього наро-

дження в батьківській сім’ї. Так, якщо один із них 

був старшою дитиною, а другий – молодшою, то 

старший швидше братиме на себе відповідальність 

та прийматиме рішення. Двоє старших будуть супе-

рниками, а двоє молодших відчуватимуть тягар від-

повідальності, пов’язаної з необхідністю приймати 

рішення [20]. 

У. Тоумен доводить, що відбувається перене-

сення зв’язків, які існували в батьківській сім’ї між 

братами та сестрами, на свого партнера у подружжі. 

Власне сиблінги навчають, як будувати конструк-

тивні взаємини з ровесниками. Для стабільного по-

дружжя вирішальним є те, якою мірою у ньому по-

вторюється статус, котрий кожен із подружжя зай-

мав серед своїх братів/сестер. У жінки, яка виросла 

із братами, більш дружні взаємини із чоловіком та 

синами порівняно із жінкою, у якої були лише 

сестри. Чоловік, який виріс в оточенні сестер, почу-

вається більш упевнено у взаєминах із дружиною та 

доньками порівняно із чоловіком, дитинство якого 

пройшло в оточенні лише братів [24]. 

Щодо ролі одного з батьків протилежної статі, 

то у створенні сім’ї його образ виявляється дуже 

важливим при орієнтації на майбутнього партнера. 

План на майбутнє складається за сімейними ін-

струкціями, причому сценарні обмеження перейма-

ють, переважно, від батьків протилежної статі. Сце-

нарні плани, які мати дає своєму синові, вона сама 

отримала від свого батька, і це означає, що джере-

лом сценарної програми чоловіка може бути його 

дідусь за материнською лінією. Настанови, які 

батько дає доньці, сам він отримав від своєї матері, 

і це означає, що джерелом жіночого сценарію най-

частіше є бабуся за лінією батька. Батьки тієї ж 

статі, що й дитина, є для неї прикладом поведінки. 

Функціональна роль старшого і молодшого в 

батьківській сім’ї, безумовно, є значущою в побу-

дові взаємин із шлюбним партнером та вихованні 

власних дітей. Але сиблінгова позиція не є винят-

ковою та абсолютною для наслідування в по-

дружжі. Зокрема, учені наголошують, що духовно 

зрілі особи можуть пристосуватись одне до одної 

навіть за наявних розбіжностей соціального поход-

ження, виховання, психологічній несумісності. Для 

взаємин у такій сім’ї характерний синергізм у 

розв’язанні суперечливих питань подружжя, 

послідовна адаптація до сімейного життя. Це дося-
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гається завдяки зрілості, яка проявляється у здат-

ності йти назустріч, співробітничати, бути уваж-

ним, обачним, гнучким, емоційно стабільним, 

відповідальним у прийнятті та реалізації рішень. 

У дослідженнях, присвячених дисгармонійним 

сім’ям, підкреслюється, що у юнаків спостеріга-

ються деякі відхилення у статеворольовій поведінці 

у тих випадках, коли їхні батьки залишили сім’ю до 

досягнення ними віку 5 років. Для тих хлопчиків, 

що вже пішли до школи, присутність чи відсутність 

батька вже не має великого впливу на формування 

ґендерної поведінки. Хлопці із неповних сімей до-

сить часто поводяться в майбутньому імпульсивно 

і асоціально. Вони важко піддаються контролю і в 

сім’ї не приймають домінантності жінки. 

Аналогічно і дівчата, наслідуючи жіночі мо-

делі, переймають поведінку й установки матері. 

Жінка, батько якої схвалював її жіночість і мати 

якої вважала себе самодостатньою жінкою, буде, як 

стверджують М. Джеймс і Д. Джонгвард [3], почу-

ватися жінкою-переможницею. На думку Е.Ге-

терінгтон, жінки, батько яких помер раніше, ніж 

вони досягли юнацького віку, дуже часто пов’язу-

ють образ майбутнього чоловіка з зі збереженим 

ідеалізовним образом батька. На противагу їм у дів-

чат, які зростали з батьками, розвиваються більш 

реалістичні погляди, оскільки вони спостерігають 

щоденно за поведінкою своїх татусів і бачать як їхні 

недоліки, так і позитивні якості. Доньки розлуче-

них матерів на тлі негативних почуттів до батька 

переживають труднощі і виявляють нерозбір-

ливість у взаєминах з чоловіками [22]. 

Вплив батьківської сім’ї на виконання дорос-

лими дітьми сімейних ролей та успішність їхнього 

шлюбу глибоко розглядався у дослідженнях Н. 

Пезешкіана. На його думку, від одного покоління 

до іншого переходять стратегії поведінки в кон-

фліктних ситуаціях, цінності та структура взаємин. 

Інформація про сім’ї попередніх поколінь подруж-

ньої діади дає змогу орієнтовно передбачити, якою 

буде майбутня сім’я. Люди з подібним досвідом 

пізнають один одного за патернами поведінки. 

Саме тому люди із щасливих сімей знаходять одне 

одного і створюють нові щасливі сім’ї [15]. 

Науковці акцентують увагу на особливу роль 

дитячих років у формуванні критеріїв вибору май-

бутнього супутника життя. Дві найголовніші істоти 

– батько і мати – є для дитини прикладом чоловіка 

і жінки. Саме з ними дитина буде міцно емоційно 

поєднаною упродовж багатьох років. Незалежно 

від того, приховуватимуть батьки свої справжні 

взаємини чи ні, останні будуть безпомилково де-

шифрованими та засвоєними дитиною, ставши при-

кладом для наслідування в майбутньому. Тому до-

сить часто молоді люди виносять із батьківського 

дому почуття недостатньої любові до себе, ком-

плекси різноманітних дефектів як у зовнішності, 

так і в характері. Одружуючись, такі люди із самого 

початку перебувають у психологічній залежності 

від партнера, який є єдиним підтвердженням їх зна-

чущості. 

У дослідженнях зазначається, що основною 

причиною порушення сімейних взаємин є прояв у 

одного або обох партнерів потреб, які в дитинстві 

не задовольнялися батьками. Доросла людина 

вибирає партнера, з яким їй легше повернутися до 

своїх нерозв’язаних конфліктів. Так виникає 

«невротична» сім’я, де чоловік і жінка відтворюють 

ситуації «не програні», «нерозв’язані» в дитинстві. 

Імовірність майбутнього гармонійного союзу 

між чоловіком і дружиною прямо визначається 

схожістю моделей новоствореної і батьківської 

сім’ї молодят. У процесі ґендерної соціалізації ди-

тина інтеріоризує засоби батьківських взаємин, 

відтворюючи їх у побудові власної лінії статеворо-

льової поведінки. 

Т. Говорун та О. Кікінежді наголошують, що 

провідна функція сучасної сім’ї, яка з економічного 

осередку перетворилась на психологічний, зумов-

лена широкими можливостями батьків щодо спря-

мування ґендерного виховання дитини шляхом її 

паралельної діяльності – наслідування дитиною 

культивованих у батьківській сім’ї взірців по-

ведінки. Паралельна активність дитини, освоєння 

нею статевовідповідних умінь, навичок культури 

поведінки не є самостійною функцією сімейного 

виховання, проте створює можливості для ґендер-

ної ідентифікації. Така функція належить грі, яка 

сприяє імітації ролей, засвоєнню нормативів ґен-

дерної поведінки [2]. 

Соціалізація статі в традиційній сім’ї, як зазна-

чають Т. Говорун та О. Кікінежді, відбувається на 

таких самих ґендерних засадах, як і в патріархаль-

ному суспільстві, в якому чоловіки (батько, брат) 

виконують предметно-інструментальні ролі за 

межами сім’ї, а жінки (дружина, сестра) – 

емоційно-експресивні, опікуючі, обмежені рам-

ками життя родини. Соціалізація статі є наслідком 

жорсткої стратифікації домашніх обов’язків і 

внутрісімейної міжособистісної взаємодії. Патріар-

хальна сім’я є економічним осередком, у якому 

функція матеріального забезпечення формує 

жорстку структуру підпорядкування ґендерним ро-

лям [2; 6]. 

У дослідженнях О. Кікінежді розкрито вплив 

батьківської сім’ї на ґендерний розвиток підлітків 

за параметрами статевої диференціації стилів вихо-

вання та сприйняття образів батьків як моделей-

еталонів статеворольової поведінки. Встановлено, 

що у батьківсько-дитячих стосунках переважає не-

послідовність у ставленні до дівчаток з боку батька 

і матері та домінування авторитарного стилю спіл-

кування батьків з підлітками обох статей. З боку та-

тів дівчата відчувають значне дистанціювання, від-

стороненість, недостатньо емоційного прийняття, 

тепла, дружніх стосунків та підтримки, що сприяло 

б їхній успішній майбутній самореалізації. Мати є 

більш емоційно значущою та активною у ставленні 

до дочки, ніж тато, і за такої ідентифікації ґендер-

ний Я-образ дівчаток набуває андрогінних якостей: 

сили, впевненості, активності, самостійності. Відс-

тороненість батька, його недостатня включеність у 

справи сина, відсутність захистку значуще впливає 

на зміст статовороьової самосвідомості хлопців. 

Сини очікують від тата більшого захисту, традицій-
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ної директивності, авторитетності, прояву лідерсь-

ких позицій як суто маскулінних рис поведінки [6, 

с. 165].  

Сім’я батьків не завжди є для дітей прикладом 

побудови егалітарних стосунків, рівності і взаємо-

замінності статей, а радше навпаки – формує наста-

новлення на диференціацію нормативів статеворо-

льової поведінки та поділ сфер діяльності чоловіків 

та жінок, є прикладом подвійної зайнятості жінки 

та дистанційованого батьківства. Так, результати 

досліджень В. Кравця свідчать, що лише 40,6 % 

опитаних юнаків і 47,3 % дівчат вважали сімейний 

досвід своїх батьків взірцем для наслідування і хо-

тіли б будувати свої подружні взаємини аналогічно, 

32,8 % юнаків і 39,6 % дівчат не вважали подружнє 

життя батьків взірцем для наслідування, а решта 

опитаних ще не мали на цей рахунок певної думки 

[9, c. 526].  

Характер відносин та психологічна атмосфера 

між членами сім’ї, активна участь обох батьків у 

вихованні дітей та подібність їхніх поглядів на ви-

ховання, організація побутової діяльності і відпо-

чинку сім’ї, вміння аналізувати і розуміти мотиви 

поведінки партнерів та власні вчинки та дії, наяв-

ність навичок вирішення конфліктних ситуацій, які 

виникають у взаєминах, – усе це впливає на вихо-

вання в дітей якостей сім’янина та формує психо-

логічну готовність особистості до сімейного життя 

та виконання майбутніх батьківських ролей. 

Побудова сімейних стосунків на засадах егалі-

тарності вимагає від особистості високої психоло-

гічної культури – самодостатності, інтернальності 

локусу контролю, ґендерної чуйності та толерант-

ності, здатності до рефлексії. Виховання на тради-

ційних статевотипізованих ґендерних взірцях роз-

виває однобічні соціальні вміння та навички, які 

ускладнюють повноцінну реалізацію особистості. 

Наявність високого рівня психолого-педагогічної 

культури батьків, їх моральний та освітній розви-

ток, демократичний стиль виховання дітей беззапе-

речно сприяють успішному формуванню майбут-

нього сім’янина. 

Ґендерні відносини в сім’ї – це базові рольові 

відносини, визнані в громадянському суспільстві і 

державі, поведінка, цінності і соціальні норми, які 

визначають структуру, організацію сімейного 

життя, культуру сімейних взаэмин. Ґендерна куль-

тура особистості у сфері шлюбно-сімейних стосун-

ків є складним феноменом, який включає її ґенде-

рну обізнаність, ґендерну компетентність, ґендерну 

чуйність, ґендерний світогляд, егалітарну самосві-

домість, ґендерну рефлексію тощо. Ґендерна обіз-

наність передбачає оволодіння системою знань 

щодо рівності прав, свобод, обов’язків, відповіда-

льності і шансів жінок і чоловіків у життєдіяльності 

родини і самотворенні власної особистості. Ґенде-

рна компетентність полягає у тому, що обізнана 

особистість знає і розуміє, а компетентна реально і 

ефективно може використати ґендерні знання у ви-

рішенні тих чи інших життєвих проблем у сфері 

шлюбу та сім’ї.  

Ціннісно-змістовий компонент є сукупністю 

особистісно значущих егалітарних прагнень, ідеа-

лів, переконань, поглядів у сфері шлюбно-сімейних 

взаємин. Ґендерна рефлексія – це відслідковування 

мети, процесів і результатів своєї діяльності по за-

своєнню ґендерної культури, а також усвідомлення 

власних внутрішніх змін. Рефлексія формується че-

рез розвиток психологічної проникливості, спосте-

режливості, умінь соціальної перцепції, а також ро-

звиток самопізнання.  

Ґендерні знання дають змогу студентству ке-

руватись ідеєю рівних прав і можливостей в осво-

єнні різних сфер життєдіяльності (соціальній, еко-

номічній, правовій, політичній; побудові стосунків, 

навчанні, спорті, громадській активності), пізна-

вати, будувати і випробовувати своє «Я» в найріз-

номанітніших ситуаціях, сповідувати і втілювати в 

життя принципи партнерства, рівноправності ста-

тей від студентської лави до власної родини та сус-

пільства загалом. 

В.Кравець зазначає, що показниками культури 

шлюбно-сімейних стосунків виступають, з обного 

боку, уявлення про шлюб і сім'ю, їх ідеали, знання 

норм сімейного життя, психологічні установки на 

взаємини статей, а з другого боку – навички і 

вміння, певні стереотипи поведінки, реалізовані у 

взаєминах статей у процесі становлення і функціо-

нування сім'ї. Правильна підготовка до подруж-

нього життя – це не тільки підсумок здобутих тео-

ретичних знань чи практичних навичок, але й сис-

тематична послідовна робота над своїм «Я» [13, с. 

9]. 

Теоретичний аналіз наукової літератури з про-

блеми дає підстави для узагальнення: психологічна 

готовність до сімейного життя – це складне, інте-

гративне особистісне утворення, комплекс характе-

ристик самосвідомості особистості, її образу Я, що 

включає стійку позитивну мотивацію створення 

сім’ї, актуалізацію знань, які є процесом і результа-

том соціалізації, соціально-психологічних умінь і 

навичок, необхідних для реалізації базових функцій 

сім’ї, розвиток особистісних якостей сім’янина, 

здатності до емпатійного розуміння партнера і са-

мовладання, конструктивну і самостверджуючу по-

ведінку у шлюбі. 

Розгляд особливостей розвитку суб'єктивного 

образу “Я-майбутній сім'янин" дає змогу 

здійснювати прогностику виконання сімейних ро-

лей, орієнтованих як на традиційну, так і на парт-

нерську схему родинного життя, враховуючи 

умови соціалізації (соціальний простір, наявність 

адекватних взірців для ґендерної, сімейнo-рольової 

ідентифікації).  

На формування психологічної готовності до 

створення сім’ї, як свідчать проаналізовані праці, 

впливають різні фактори, які ієрархічно можна роз-

містити на таких рівнях: рівень суспільства, рівень 

батьківської сім’ї, рівень власної сім’ї та рівень 

конкретної особистості. Суспільство дає для особи-

стості певний взірець родини, сім’ї, подружжя, 

батьківства/материнства, який переломлюється че-

рез особливості особистостей кожного з подружжя, 
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їх ціннісно-мотиваційну сферу та досвід, отрима-

ний у батьківській сім’ї. 

Залежно від того, яке функціональне наванта-

ження несуть змістовні характеристики психо-

логічної готовності до сімейного життя, їх можна 

звести у певні взаємопов’язані та взаємозумовлені 

компоненти готовності: мотиваційно-ціннісну, ко-

гнітивну, емоційно-регулятивну і поведінкову. 

Залежно від того, яке функціональне наванта-

ження несуть змістовні характеристики психо-

логічної готовності до сімейного життя, їх можна 

звести у певні взаємопов’язані та взаємозумовлені 

компоненти готовності: мотиваційно-ціннісну, ко-

гнітивну, емоційно-регулятивну і поведінкову. 

Мотиваційно-ціннісна компонента знахо-

дить своє вираження в смисловій сфері Я – 

ціннісних орієнтаціях, життєвих нормах, осо-

бистісно значущих егалітарних прагненнях, ідеа-

лах, переконаннях, поглядах, моральних настанов-

леннях, перспективах особистісного зростання, 

спонукальних засадах діяльності у різних сферах 

людського буття, сімейному житті зокрема. Вона 

передбачає наявність у юнаків та дівчат стійкої по-

зитивної мотивації шлюбу як важливої життєвої 

цінності (ідеальне Я), усвідомлене бажання мати 

сім’ю, глибоку переконаність у її значущості, праг-

нення бути щасливим у подружньому житті, по-

требу в оволодінні знаннями, вміннями та навич-

ками, які є необхідними для створення та успіш-

ного функціонування сім’ї (реальне та динамічне 

Я).  

Когнітивна компонента – це наявність у 

юнаків та дівчат системи знань, необхідних у сімей-

ному житті, достатнього рівня поінформованості з 

питань моралі, питань психології, фізіології і сексо-

логії шлюбу, правничих знань, господарсько-еко-

номічних засад функціонування сім’ї. Сюди вхо-

дить ґендерна обізнаність, що передбачає ово-

лодіння системою знань щодо рівності прав, 

свобод, обов’язків, відповідальності і шансів жінок 

і чоловіків у життєдіяльності родини, вихованні 

дітей і самотворенні власної особистості. Стійка 

зорієнтованість на створення сім’ї формується на 

основі знань про закономірності перебігу подруж-

нього життя. Дана компонента включає ті осо-

бистісні утворення, функція яких полягає у забез-

печенні адекватної орієнтації на свою майбутню 

сімейну роль. Такими у даному випадку є знання, 

осмислений життєвий досвід. 

Емоційно-регулятивна компонента передба-

чає здатність до рефлексії та саморегуляції по-

ведінки і емоційних станів, а також сформованість 

таких якостей, як емпатія, співчуття, співпережи-

вання, взаєморозуміння, взаємодопомога, 

підтримка, здатність контролювати гнів, агресію, 

негативні переживання тощо. Рефлексія фор-

мується через розвиток психологічної проникли-

вості, спостережливості, умінь соціальної перцеп-

ції, а також розвиток самопізнання. Дана компо-

нента включає переживання особистістю 

хвилюючих подій зустрічі з людиною іншої статі, 

побачень, залицянь, кохання, перших спроб побу-

дови близьких стосунків. Сюди входить широкий 

спектр емоційних настановлень щодо себе, саморе-

гуляція емоційних станів. 

Передумовою успішного виконання сімейних 

ролей є система умінь та навичок. Зважаючи на це, 

ми виокремлюємо поведінкову компоненту готов-

ності, яка включає соціально-психологічні вміння, 

необхідні для шлюбно-сімейної взаємодії, особли-

вості сценаріїв ґендерної та сексуальної поведінки, 

специфіку самоорганізації особистістю власної 

життєдіяльності, уміння здійснювати саморегуля-

цію та самокерівництво поведінки, ефективно вико-

ристовувати набуті знання і життєвий досвід у 

практичному вирішенні проблем у сфері шлюбу та 

сім’ї. 

Для інтерактивного комплексного навчання 

студентів та організації просвітницької діяльності у 

2002 році при Центрі ґендерних студій Тернопіль-

ського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка було створено Школу 

ґендерної рівності (ШҐР). Із 2009 року та по тепері-

шній час ШҐР є складовою Науково-дослідного 

центру з проблем ґендерної освіти та виховання уч-

нівської і студентської молоді НАПН України та 

ТНПУ (керівник ШҐР – автор статті Кізь О.Б.).  

Упродовж п'ятнадцяти років ШҐР надає мето-

дичну допомогу з питань ґендерного виховання уч-

нівської та студентської молоді; організовує та про-

водить навчальні тренінги та семінари для волонте-

рів; здійснює теоретичну та практичну підготовку 

волонтерів до роботи щодо пропагування ідеї ґен-

дерної рівності серед однолітків; здійснює інфор-

мування громадськості міста й області через ЗМІ 

щодо пріоритету ґендерного підходу у різних сфе-

рах життєдіяльності; проводить круглі столи та 

брифінги з питань волонтерської діяльності; нала-

годжує творчі та ділові контакти з освітніми уста-

новами та громадськими організаціями; координує 

взаємодію та співпрацю іншими ВНЗ, школами та 

громадськими організаціями, ґендерними бюро уп-

равління молоді та спорту, освіти і науки, соціаль-

них служб для сім’ї, дітей та молоді, місцевою ви-

конавчою владою, органами молодіжного самовря-

дування, із центрами ґендерних досліджень в 

Україні і поза її межами. 

Стрижнем просвітницької діяльності Школи 

ґендерної рівності з формування ґендерної компе-

тентності студентської молоді є комплексна тренін-

гова програма “Формування ґендерної культури 

молоді”, апробовані блоки якої нами презентовано 

педагогічній громадськості у друкованих та елект-

ронних виданнях, у майстер-класах під час міжна-

родних та всеукраїнських конференцій, що прохо-

дять з ініціативи чи на базі ТНПУ ім. В. Гнатюка [1; 

4; 5; 7]. Із напрацьованого досвіду організації про-

світницької роботи в ШҐР акцентуємо увагу на змі-

стовому наповненні окремих тренінгових блоків 

програми: «Я – юнак, я – дівчина, я – особистість», 

«Основи ґендерної культури», «Ґендерні стерео-

типи: від усвідомлення до подолання», «Ні – про-

явам індивідуального, суспільного чи інституцій-

ного сексизму!», «Ґендер та професійна кар’єра», 

«Асертивність – оптимальна стратегія ґендерної 

поведінки», «Основи сімейного щастя: ґендерний 
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підхід», «Ґендерні аспекти усвідомленого батьківс-

тва», «Лідерство крізь призму ґендеру», «Репроду-

ктивне здоров'я у ґендерному ракурсі», «Світ спо-

рту крізь призму ґендеру», «Ґендерному паритету – 

бути!». 

Ґендерний тренінг сприяє виробленню у студе-

нтів обох статей способів і форм паритетної взаємо-

дії у міжстатевих відносинах, рівноправності, взає-

моповаги, взаємодопомоги, взаємозамінності тощо. 

Сприяють цьому конкретні ситуації, якими наси-

чена тренінгова діяльність – ситуації визнання, ус-

піху, емпатії, обговорення, колективного перег-

ляду, полілогічного спілкування, самооцінювання, 

самоаналізу, самовипробування, самопорівняння. 

За допомогою тренінгу відбувається еволюціону-

вання (а не просте сприйняття) до нових ґендерних 

форм суспільного та сімейно-родинного буття, 

прийняття їх як належних (а не просте пристосу-

вання), засвоєння (а не просте наслідування) їх як 

власних, особистісно значущих цінностей.  

Зміст, методи та прийоми розвиваючих та суб'-

єктно-орієнтованих технологій ґендерної просвіти 

спрямовані на те, щоб шляхом використання жит-

тєвого досвіду кожного учасника допомогти стано-

вленню егалітарних поглядів на взаємини статей 

через збагачення ґендерних знань, включення їх в 

аналіз повсякденного пошуку аргументів, особисті-

сних смислів на користь егалітарних орієнтацій. 

Що аргументованішим, переконливішим буде ди-

дактичне підґрунтя, тим більшою буде мотивація 

учасників до змін, потреба в ґендерних знаннях, 

тим слабкішим буде їх підпорядкування стеревоти-

пізованим поглядам, сексичним очікуванням.  

У ході ґендерних тренінгів, які є концептуа-

льно, логічно, тематично та структурно пов’яза-

ними заняттями, учасники мають можливість отри-

мати нові знання, виробити чи поновити вміння та 

навички, критично оцінити свої ставлення, ідеї, по-

ведінку з метою їх корегування й оновлення, змі-

нити або посилити шкалу оцінок і цінностей, про-

явити свої здібності, продемонструвати найсиль-

ніші сторони своєї особистості, отримати визнання 

та підтримку від інших учасників і тренера, розви-

вати власні позитивні якості та людські чесноти. 

Суб’єкт конструює нові знання ґендерної культури 

шляхом добору особистісно-значущої інформації, 

завдяки чому здійснює особистісний вибір, визна-

чається та утверджується у своїй правоті, стає тво-

рцем, який здатен творити самого себе. Юнаки та 

дівчата вибудовують перспективні лінії розвитку, 

створюють свою суб'єктивну реальність. Суб’єкт-

суб’єктна взаємодія учасників дає змогу активізу-

вати самовизначення в різних аспектах ґендерної 

культури. 

Заняття тренігових блоків «Основи сімейного 

щастя: ґендерний підхід» та «Ґендерні аспекти ус-

відомленого батьківства» створюєть умови для ре-

ального засвоєння юнацтвом системи ґендерних 

цінностей у сфері шлюбу та сім’ї. Вони спрямовані 

на розуміння сутності егалітарних взаємин у побу-

дові майбутнього шлюбу та сім’ї як основи особис-

тісного та родинного щастя, усвідомлення батьків-

ської сім’ї як взірця рівності статей і виконання вза-

ємозамінних ролей.  

Вправи-інтерактиви «Скульптура сім’ї», «Від-

шукай сім’ю за голосом», «Заблоковані функції 

сім’ї», «Плюси та мінуси незареєстрованого 

шлюбу», «Шлюбний договір: виграш чи програш», 

«Магазин», «Сімейний акваріум», «Зв’язані в одне 

ціле», «Шлюб з кохання, з розуму чи з розрахунку», 

«З якої казки», «Фотографія домашнього дня», 

«Займи позицію: ролі чоловіка і дружини в сім’ї», 

«Щаслива сім’я: алгоритм побудови», «Сім’я парт-

нерська і домінаторна», «Сім’я – простір без на-

силля», «Світ мам і татусів», «Просто мама», 

«Сім’я та кар'єра», «Валіза для найкращого батька 

та найкращої мами», «Майбутня сім’я в колектив-

ному малюнку», а також інформування з елемен-

тами інтеракцій «Шлюб як основа сім’ї», «Шлюб-

ний договір: погляд крізь ґендерні окуляри», «Фун-

кції сучасної сім’ї», «Сім’я партнерська і 

домінаторна» та ін. ставлять за мету запобігти по-

рушенню ґендерного паритету у подружніх взаєми-

нах та вихованні майбутніх дітей, розширити сферу 

самореалізації сьогоднішніх студентів у виконанні 

майбутніх батьківських ролей, довести вагомість як 

дружини, так і чоловіка у функціонуванні сім’ї 

(див. Додаток 1). 

Застосування інноваційних освітньо-просвіт-

ницьких технологій у ході тренінгів (робота у фо-

кус-групах, евристична бесіда, мозковий штурм, 

наратив, дискусія, диспут, дебати, сюжетно-ро-

льова гра, дослідницький проект, інтелектуальний 

аукціон, творча майстерня, ярмарка ідей, тематич-

ний колаж, кейс-метод тощо) дає можливість оріє-

нтувати молодь на партнерство статей у приватній 

та публічній сферах життєдіяльності, показувати 

зв’язок між ґендерними характеристиками і психо-

логічним функціонуванням людини в сім’ї та суспі-

льстві, формувати у студентів ґендерну чутливість 

і толерантне мислення і сприяти виробленню у них 

нових, власних цінностей для успішного ґендер-

ного самовизначення у різних сферах життєдіяль-

ності, у сімейному житті зокрема. За цього основ-

ними орієнтирами нової стратегії підготовки студе-

нтів до шлюбно-сімейних стосунків обрано 

становлення еґалітарної свідомості, морально-ду-

ховної зрілості, формування у сфері шлюбно-сімей-

них стосунків їх ґендерної культури і ґендерних 

компетентностей, рефлексивне і проектуюче став-

лення до самоосвіти, забезпечення кожній особис-

тості свободи вибору. 

Розуміння сутності еґалітарних взаємин у по-

будові шлюбу та сім’ї створить великі можливості 

для особистісного та родинного щастя, запобіга-

тиме порушенню ґендерного паритету у вихованні 

дітей, розширить сферу самореалізації сьогодніш-

ніх юнаків та юнок у виконанні майбутніх подруж-

ніх та батьківських ролей, доведе вагомість як дру-

жини, так і чоловіка у вихованні дітей та функціо-

нуванні сім’ї. 

Теоретичні та прикладні аспекти підготовки 

молоді до сімейно-родинного життя й виконання 
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подружніх, батьківських, материнських ролей акту-

алізують розширення дослідницького простору у 

напрямку проведення нових фундаментальних дос-

ліджень з опорою на раціональні доробки сучасних 

науковців, що презентовані у вітчизняному науко-

вому дискурсі. Це внесе вагому частку у втілення 

ґендерних підходів на освітянську ниву та реаліза-

цію ґендерної політики держави як важливої скла-

дової забезпечення соціального прогресу, розбу-

дови демократичного суспільства, утвердження 

людського виміру та сучасного розвитку України.  

Перспективи подальших розвідок також вбача-

ємо у розробці та апробації нових інтерактивних ґе-

ндерно-освітніх технологій для організації тренін-

гової роботи зі студентською молоддю у ШҐР з ме-

тою її підготовки до сімейно-родинного життя, 

виконання подружніх, батьківських, материнських 

ролей, попередження сімейного насилля. Стриж-

нем кожної нової розробки буде взірець партнерсь-

кої сім’ї, паритетних подружніх взаємин, обопільно 

відповідального батьківства/материнства, рівні 

права і дружини, і чоловіка на особистісний та про-

фесійний розвиток, життєздійснення у сфері родин-

ного та суспільного буття. 

Розкриття сутності та специфіки, урахування 

впливу внутрішніх детермінант та зовнішніх соціа-

лізуючих чинників, створення системи емпіричних 

індикаторів для визначення критеріїв та показників 

сформованості психологічної готовності до шлю-

бно-сімейних стосунків стануть передумовою по-

будови та експериментальної апробації комплекс-

ної програми її формування, що включатиме сис-

тему психолого-педагогічних умов та активного 

соціально-психологічного навчання на різних віко-

вих етапах становлення особистості майбутнього 

сім'янина.  

 

Додаток 1 

ФРАГМЕНТИ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ 

БОКУ  

«ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ЩАСТЯ: 

ҐЕНДЕРНИЙ ПІДХІД» 

Рольова гра “Заблоковані функції” 

Вступне інформування. Які ж функції вико-

нує сім’я? Тренер просить подумати і дати свої 

відповіді. Коли учасники висловили свої мірку-

вання, він просить поглибити знання і розглянути 

інформаційні матеріали “Функції сучасної сім’ї”. 

Радимо не поспішати починати роботу із таблицею, 

а стимулювати групу до самостійних міркувань. 

Нехай учасники, опираючись на свій життєвий до-

свід, висловлюють своє розуміння функцій сім’ї. Ці 

відповіді, не обговорюючи і не коментуючи, можна 

записувати на великому аркуші паперу. Коли вис-

ловляться усі бажаючі, тоді можна приступати до 

роботи з додатком. 

Дії тренера. Ведучий обирає 10 бажаючих 

учасників (5 дівчат і 5 юнаків) для розігрування 

сімейних сценок. Кожен із них отримує ґендерну 

роль, записану на кольоровому аркуші паперу. 

Юнак і дівчина, у яких виявились аркуші одного ко-

льору, утворюють сімейну пару. Ведучий дає 7 хви-

лин для підготовки “акторам”, а за цей час повто-

рює з другою половиною групи функції сучасної 

сім’ї. 

Дії учасників. 10 учасників (5 дівчат і 5 

юнаків) розігруватимуть попарно сімейні сценки 

відповідно до розданих ролей. Решта членів тренін-

гової групи повинні уважно спостерігати. Опираю-

чись на отримані знання, вони мають визначити, які 

функції сім’ї блокуються у кожній із розіграних 

сценок, і дати розгорнуте пояснення. 

Рекомендації тренеру. Кожна особа в роль-

овій грі має чітко знати ідею її ролі та мету рольової 

гри взагалі; отримавши аркуш, на якому записано 

пояснення. Дуже важливо дати групі можливість 

“вийти з ролі” після закінчення вправи — сказати 

кілька слів про почуття, поділитись враженнями, 

думками. На завершення вправи запропонувати 

провести аналіз двох основних функцій сім’ї: гос-

подарсько-економічної і виховної. Показати пози-

тивний приклад виконання подружжям нетрадицій-

них ґендерних ролей (наприклад, тати-домогоспо-

дарки). 

Коментар. Рольова гра використовується з 

метою закріплення засвоєного матеріалу. “Актори” 

матимуть можливість приміряти сімейні ролі чо-

ловіка та дружини, а “глядачі” — визначити про-

блеми кожної сімейної пари. Під час обговорення 

учасники, аналізуючи розіграні сценки, зможуть 

визначити ті зовнішні і внутрішні чинники, які ви-

ступають блокуючими для тих чи інших функцій 

сім’ї. Вправа сприяє усвідомленню ґендерних сте-

реотипів у традиційній сім’ї. 

Завдання до вправи «Заблоковані функції» 

Сімейна пара 1 

1. Уявіть собі, що ви — молода дружина, 

мати однієї дитини. Вашій донечці виповнилось 

5 років. Вона відвідує дитсадок, а ви влаштува-

лись на хорошу роботу, про яку давно мріяли. Та 

ваш чоловік дуже хоче, щоб у сім'ї було двоє 

дітей, особливо мріє про сина. Він благає вас про 

це, обіцяє допомагати. 

Ваші можливі аргументи: "Я навіть ду-

мати не хочу більше про пелюшки. Ти хочеш, щоб 

я повністю деградувала у декретних відпуст-

ках!? І не вмовляй. Мені нарешті випала нагода 

зробити професійну кар'єру, більше віддатись 

улюбленій справі. Нам вистачає і однієї дитини. 

Якщо ти хочеш другої—народи сам!" 

1. Уявіть собі, що ви — підприємець, у вас 

непогано йдуть справи. Маєте хорошу сім'ю: чу-

дову дружину і п'ятирічну донечку. Та ви дуже 

хочете мати двох дітей, мрієте про сина. Ви 

вмовляєте дружину народити сина. 

Ваші можливі аргументи: "Люба, нашій до-

нечці вже 5 років. Та ми з тобою завжди хотіли 

мати двох дітей. Я був би дуже щасливим, якби 

ти погодилась народити мені ще сина. Ми до-

статньо забезпечені і тобі нема потреби 

працювати. Я тобі допомагатиму доглядати 

малюка". 

 

  



52 SCIENCES OF EUROPE # 22 (22), 2017 |  PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

Сімейна пара 2 

2. Уявіть собі, що ви — дуже старанна 

дружина, з ранку до вечора на ногах: біжите на 

роботу, готуєте їсти, прибираєте. Одного суб-

отнього дня ваш чоловік відпочиває з газетою 

біля телевізора. Ви просите його, щоб допоміг 

вам. 

Ваші можливі аргументи: "Мені дуже 

важко, ти май до мене совість! Я не можу усю 

хатню роботу виконувати сама. Хоч сьогодні, у 

суботу, допоможи мені і відклади, нарешті, цю 

газету. 

Давай попрацюємо разом, а завтра, у 

неділю, будемо відпочивати. У мене також 

цілий тиждень був робочим!" 

2. Уявіть собі, що ви — розпещений дру-

жиною чоловік. Вона завжди усе встигала ро-

бити сама: прибирала, готувала їсти, займалась 

пранням. Вас вона ніколи не залучала до хатньої 

роботи, а ви не проявляли ініціативи. В один су-

ботній день ви відпочиваєте, читаєте улюблену 

газету, а ваша дружина чогось раптом нама-

гається залучити вас до роботи. Ви відмов-

ляєтесь.  

Ваші можливі аргументи: "Що з тобою 

сталося? Ти ж раніше все встигала робити 

сама. Ти мене, напевно, просто розлюбила. Я та-

кий стомлений, а тобі шкода, що я відпочиваю". 

Сімейна пара 3 

3. Уявіть собі, що ви — молода дружина із 

винятковими омунікативними здібностя-ми. 

Після робочого дня ви хочете поділитись з чо-

ловіком новинами. Він у цей час дивиться якийсь, 

на вашу думку, низькопробний бойовик. Ви почи-

наєте розповідати йому цікаві новини, але як 

тільки починаєте говорити, чоловік просить не 

перебивати, бо показують дуже цікавий мо-

мент. 

Ваші можливі аргументи: "Ти не повіриш, 

сьогодні наші працівники, всі як один, прийшли в 

обновках. А керівник відділу ... (чоловік просить 

не перебивати дурницями)". Через деякий час: 

"Як ти вважаєш, чи варто мені поздоровляти з 

днем народження... (чоловік знову зупиняє, не 

вислухавши)". 

3. Уявіть собі, що ви — не дуже комуніка-

бельний чоловік, не зовсім добрий співрозмовник 

для дружини. Ви із захопленням переглядаєте по 

телевізору фільм-бойовик. Ваша дружина звер-

тається до вас, хоче розповісти якісь новини, 

але ви не вважаєте їх настільки важливими, 

щоб відірватись від фільму. Ви відмовляєтесь 

вислухати, просите не перебивати. 

Ваші можливі аргументи: "Не перебивай 

ти своїми дурницями! Не заважай, дуже цікавий 

момент. Почекай, нехай додивлюся" і т.п. 

 

Сімейна пара 4 

4. Уявіть собі, що ви — молода дружина, 

дуже романтична натура. У вашій уяві сімейне 

щастя повинно бути таким: чоловік мав би 

постійно милуватись вами, дарувати квіти, по-

дарунки, говорити компліменти. А ваш чоловік 

постійно на роботі, мало приділяє вам уваги. Ви 

не відчуваєте себе щасливою і пред'являєте чо-

ловікові претензії. 

Ваші можливі аргументи: "Я не пригадую, 

коли ти останній раз дарував мені квіти. Ніби й 

не помічаєш мене: ні подарунків, ні ком-

пліментів. У тебе на першому місці робота і ще 

раз робота. Я не відчуваю себе щасливою". 

4. Уявіть собі, що ви — молодий чоловік, 

який найпершим своїм обов'язком вважає утри-

мання сім'ї. Ви дуже багато працюєте, завдяки 

чому сім'я живе у достатку. Та ваша дружина 

романтичної натури пред'являє вам претензії, 

тому що не відчуває себе щасливою у шлюбі. Ви 

ображаєтесь і заперечуєте їй. 

Ваші можливі аргументи: "То ти ще гово-

риш, що нещаслива?! Чого ти хочеш? Я не п'ю, 

не палю, не наркоман. Я дбаю про сім'ю, за-

робляю гроші, завдяки чому ми живемо у пов-

ному достатку. Та інша б на твоєму місці вва-

жала себе найщасливішою жінкою". 

 

Інформаційні матерали до вправи «Забло-

ковані функції»  

Функції сучасної сім'ї 

Виховна. У сім'ї здійснюється постійний 

вплив батьків на своїх дітей з метою їх підгото-

вки до життя і забезпечення їх фізичного та 

психічного розвитку. Провідником сімейного ви-

ховання є батьківська любов до дітей і почутої 

довіри та прихильності дітей до батьків. 

Організація дозвілля та відпочинку. 

Дозвілля, вільний час сім'ї служать засобом 

відновлення фізичних і духовних сил людини, го-

тують її до подальшої трудової діяльності, нав-

чання. 

Відновна або психотерапевтична — це 

взаємне підтримання життєвого тонусу і здо-

ров'я членів родини. Психологічна підтримка в 

сім'ї — це, перш за все, підтримка емоційна: 

здатність подружжя співчувати, співпережи-

вати проблемам одне одного і сприяти їх усу-

ненню. Кожен член сім'ї повинен бути впевненим 

у привітному, турботливому ставленні до нього 

рідних і близьких. 

Репродуктивна. У сім'ї забезпечуються 

неперервність поновлення поколінь, це відтво-

рення в дітях чисельності батьків. Діти — чудо-

вий вінець нормального шлюбу. 

Феліцітологічна (з італ. — щастя). Праг-

нення до особистого щастя багато в чому стає 

визначальним у всій системі внутрішньосімей-

них відносин. Важливо, щоб були сформовані 

спільні погляди подружжя на сімейне щастя, 

відповідні почуття, прагнення, переконання. 

Господарсько-економічна. Кожна сім'я є 

маленьким осередком, у якому здійснюється ви-

робництво, споживання і обслуговування своїх 

членів. Здійснюється ця функція у задоволенні 

потреб членів сім'ї в одязі, житлі, їжі за допо-

могою включення у суспільне виробництво, ве-

дення домашнього господарства, формування 

сімейного бюджету. 
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Комунікативна. У сім'ї задовольняються 

потреби її членів у спілкуванні і взаєморозумінні. 

Сюди включають внутрішньосімейне спілку-

вання, посередництво сім'ї в контактах її членів 

із засобами масової інформації, літературою, 

мистецтвом, і вплив сім'ї на різноманітні зв'язки 

своїх членів з оточуючим середовищем. 

Регулятивна. У кожній сім'ї існує певна си-

стема регулювання стосунків між її членами, в 

тому числі контроль, реалізація влади і автори-

тету. Наприклад, у демократичній сім'ї регуля-

тивна функція здійснюється тільки за допомо-

гою авторитету батьків стосовно дітей. 

 

Дебати: «Плюси та мінуси незареєстрова-

ного шлюбу»  

Дії тренера. 1) Вступне слово. У вступному 

слові тренер говорить про те, що одна категорія лю-

дей ставиться до незареєстрованого цивільного 

шлюбу негативно і називає його співжиттям. Інша 

ж – навіть вважає його корисним для майбутньої 

сім’ї – така собі репетиція. Адже закоханість і сек-

суальний потяг зовсім не гарантують побутову 

сумісність, а ось банальний побут доводить до роз-

лучення безліч сімей. Окрім того, в цивільному 

шлюбі перевіряються характери, стосунки з роди-

чами, стиль життя і сумісність, нарешті. 

Звичайно, коли зароджується сім’я на підставі 

співжиття, майнова захищеність здається достат-

ньою, але, чи дійсно члени такої сім’ї є всебічно за-

хищеними? За твердженням психологів, цивільний 

шлюб в Україні вигідний в більшості випадків чо-

ловікові, який, щоб уникнути відповідальності пе-

ред законною дружиною, часто є ініціатором «віль-

них стосунків». Маючи кохану, господиню в бу-

динку і чистий паспорт «про всяк випадок», чоловік 

не хоче втрачати свою свободу, особливо якщо не 

упевнений у виборі (раптом попадеться щось 

краще!). Згідно з опитуваннями, 92% жінок назива-

ють себе «заміжніми» в цивільному шлюбі, тоді як 

85% чоловіків вважають, що вони не одружені… Є 

про що замислитися.  

Причини, через які пара не йде в РАЦС, мо-

жуть бути різними. Правда життя свідчить: що дов-

ший період громадянського шлюбу, то менше 

шансів у пари потрапити в РАЦС. Тенденція особ-

ливо характерна для чоловіків. Навіщо, якщо і так 

все добре? 

Що ж говорить статистика? 45% українців по-

зитивно ставляться до спільного життя перед 

офіційним шлюбом, але відсоток розлучень серед 

тих, хто до офіційної реєстрації перевіряв свої по-

чуття в цивільному шлюбі, в 2 рази більший, ніж 

серед тих, хто одружився відразу. Окрім того, по-

дружжя, що живе в цивільному шлюбі, свариться 

майже в 3 рази частіше у порівнянні з офіційно за-

реєстрованими сімейними парами. 

Жінка і чоловік можуть жити разом, мати 

спільний бюджет, спільно вести господарство, 

спільно навіть виховувати дітей, не реєструючи за 

цього шлюб. Проте видимі зручності, які надає ци-

вільний шлюб, не вирішують усіх проблем, які мо-

жуть виникати. І в менш вигідному становищі за-

звичай опиняється жінка. 

Отже, насправді є багато різних нюансів – і 

психологічних, і правових – які потрібно свідомо 

враховувати, перш ніж прийняти рішення про 

реєстрацію чи не реєстрацію шлюбу. Аналізу усіх 

цих нюансів присвячено сьогоднішні дебати 

«Плюси та мінуси незареєстрованого шлюбу». 

2) Об’єднання учасників у малі групи. Тре-

нер об’єднує учасників у дві малі групи, обравши 

для цього будь-який спосіб («обери цукерку», 

«відшукай команду за кольором кульки» тощо). 

Представник від групи обирає один із двох кон-

вертів із позицією («За реєстрацію шлюбу» чи 

«Проти реєстрації шлюбу»), яку група має 

відстоювати у ході дебатів.  

Дії учасників. Відповідно до обраної позиції 

мала група займає свій сектор: «За» – зелений, 

«Проти» – жовтий. Перейшовши у відповідний сек-

тор, учасники упродовж десяти хвилин готуються 

до дебатів. На допомогу їм можна запропонувати 

роздаткові матеріали «Можливі аргументи «за» 

реєстрацію шлюбу», «Можливі аргументи «проти» 

реєстрації шлюбу». Оголосивши про свою го-

товність, учасники розпочинають дебати, переко-

нуючи присутніх у правильності власної позиції та 

висуваючи вагомі контраргументи задля розвін-

чання позиції опонентів. 

Вправа “З якої казки?” 

Дії тренера. Тренер говорить, що у казках з 

давніх-давен люди відображали хороше і погане, 

що було у їхньому житті. Саме казка була найоб’єк-

тивнішим критиком життя людей і найкраще відоб-

ражала взаємовідносини, які виникали між чо-

ловіком, дружиною та членами їхніх сімей, показу-

ючи як недоліки, так і позитивні сторони. Ведучий 

пропонує згадати казки свого дитинства і подиви-

тись на них по-іншому, акцентуючи увагу на 

взаєминах зображуваного подружжя. Для цього він 

ділить учасників на дві підгрупи (на рахунок “1, 2, 

3” усі повинні без будь-яких вказівок ведучого 

утворити дві команди і стати по різні боки від 

нього). Ведучий каже, що кожна команда отримає 

завдання: прочитати назву казки, яка записана на 

аркуші, придумати, як і які актори з числа гравців 

зображатимуть подружжя, про яке розповідається. 

Потрібно проявити свої акторські здібності і 

розіграти сценки з життя героїв так, щоб представ-

ники іншої команди відгадали казку. Якщо казка 

відгадана, то команда “акторів” повинна дати ха-

рактеристику подружжю, використовуючи ті 

знання, які отримали на попередніх заняттях. Далі 

глядачі стають акторами і т.д. 

Дії учасників. Учасники утворюють дві 

підгрупи. Мовчки прочитавши назву казки, 

підгрупа повинна без слів зобразити за допомогою 

міміки, жестів, рухів взаємини між шлюбними 

партнерами, які є головними героями цієї казки, а 

представники іншої підгрупи повинні відгадати на-

зву казки. Коли казка відгадана, команда акторів 

повинна дати характеристику подружжю, опираю-

чись на отримані на попередніх заняттях знання. 
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Рекомендації тренеру. Ведучому напередодні 

потрібно підготувати аркуші із назвами казок, 

сценки з яких потрібно розігрувати. Ми пропо-

нуємо найвідоміші з них (хоча можуть бути вибрані 

і будь-які інші): “Колобок”, “Ріпка”, “Курочка 

Ряба”, “Коза-дереза”, “Лисичка і журавель”, “Зо-

лота рибка”, “Івасик-Телесик”, “Дідова дочка і ба-

бина дочка”, “Пан Коцький”, “Лисичка-сестричка і 

Вовк-панібрат” та інші. Потрібно слідкувати, щоб 

команди не називали своєї казки, бо інакше ко-

манда отримає штрафне очко. Ведучий може 

оцінювати виступи кожної команди, якщо вважа-

тиме це за потрібне, при цьому окремо оцінювати 

майстерність акторів та характеристики взаємин 

між героями казок. 

Коментар. Вправа дає можливість розвивати 

акторські здібності учасників, вчить їх активно ви-

користовувати невербальні засоби спілкування для 

емоційного відображення взаємостосунків між ге-

роями казок у шлюбі. У ненав’язливий спосіб дана 

вправа сприяє закріпленню опрацьованого на попе-

редніх заняттях матеріалу. Окрім того, вона ство-

рює умови для глибокого аналізу взаємин між парт-

нерами у невимушеній дружній атмосфері.  

Підбиття підсумків. Чоловік і жінка мають 

створити гармонійний союз рівноправних грома-

дян, в якому обов’язково провідну роль лідера у рі-

зних ситуаціях буде відігравати в одних випадках 

чоловік, в інших – дружина, залежно від того, у 

кого це краще виходить. На плечі сучасної сім’ї при 

обопільній відповідальності дружини та чоловіка 

лягає тягар відповідальності за благополуччя, мир і 

лад у домі. 

Переплетення духу родинної сердечності, ду-

шевної щирості, чуйності, доброзичливості, взаєм-

ного довір’я, допомоги, співробітництва, товарись-

кого обміну ідеями і досвідом, взаємозамінності сі-

мейних ролей – ось що становить сутність взаємин 

у сім’ї, ось що створює великі можливості для осо-

бистісного та родинного щастя. 

Вправа «Займи позицію: Ролі чоловіка і 

дружини в сім’ї»  

Дії тренера. Тренер кладе на підлогу по різні 

боки від себе аркуші паперу формату А4, на одному 

з яких записано слово «дружина», а на іншому – 

«чоловік», «разом». Далі повідомляє учасникам, що 

у нього є набір різних тверджень щодо обов’язків 

жінок та чоловіків. Він зачитуватиме ці судження 

по одному, а учасники, повинні оцінити їх і зайняти 

у навчальній кімнаті відповідну позицію. Біля ар-

кушу з написом «чоловік» зберуться ті, хто вважа-

тиме, що те, про що йдеться у судженні, має вико-

нувати саме він. Відповідно біля аркушу з написом 

«дружина» зберуться ті, хто вважає, що це – преро-

гатива жінок. Ті, які вважатимуть, що подружжя 

має разом вирішувати те, про що йдеться, займуть 

позицію біля відповідного аркушу. За необхідності 

учасники можуть аргументувати свій вибір.  

Перелік тверджень 

1. Вирішувати, скільки мати дітей. 

2. Вирішувати, коли народжувати. 

3. Перебудовувати свою роботу, щоб піклу-

ватися про дітей. 

4. Стежити за здоров’ям дитини, членів 

сім’ї, займатися лікуванням. 

5. Виховувати дітей. 

6. Дбати про покупки. 

7. Заробляти гроші, забезпечувати ма-

теріально. 

8. Виконувати громадські та політичні 

обов’язки. 

9. Готувати їжу. 

10. Дбати про охайність одягу (займатись 

шитвом, пранням, харчуванням). 

11. Дбати про чистоту житла. 

12. Займатись ремонтом приладів. 

13. Вміти водити машину. 

14. Вирішувати проблеми сім’ї. 

15. Слідкувати за охайністю дітей. 

16. Піти на службу в армію або міліцію. 

17. Працювати керівником виробничого ко-

лективу, підприємства. 

18. Допомагати членам родини порадами, 

підтримувати морально. 

Обговорення: Яким ґендерним ролям у май-

бутній сім’ї надали перевагу учасники: традицій-

ним чи егалітарним? Чи хотіли б ви відповідати тим 

ґендерним стереотипам, які поширені серед ваших 

ровесників? Чи збігалися б відповіді ваших батьків 

з вашими відповідями? В чому причина того, що 

уявлення про ґендерні ролі змінюються? 
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Проблема преодоления отчуждения инвалидов 

от общества является по-прежнему одним из прио-

ритетных направлений социальной политики госу-

дарства. К сожалению, до сих пор в работе с инва-

лидами преобладает исключительно медико-соци-

альный подход, который не ориентирован на 

использование приемов и досуговых форм.  

В нашей стране существует немало 

организаций, занимающихся проблемами 

инвалидов. Это и Всероссийское общество инвали-

дов, и различные общественные организации. Од-

нако работа большинства из них направлена, 

прежде всего, на решение социально-бытовых про-

блем, осуществление медицинской реабилитации. 

Без сомнения, это важные задачи. Человеку с 

ограниченными физическими возможностями 

необходима высококачественная медицинская 

помощь, жилье, оборудованное в соответствии с 

его возможностями передвижения, зрения и слуха, 

доступная среда на улице.  

Но не следует забывать о духовной сфере че-

ловеческой жизни. Ведь именно в области куль-

туры, искусства результаты деятельности человека 

не связаны напрямую с состоянием его здоровья. В 

наше время люди с ограниченными возможностями 

все чаще заявляют о своем высоком духовном и 

культурном потенциале. Состоялась церемония 

вручения Международной премии «Филантроп»– 

пока единственной в мире премии в области куль-

туры для инвалидов. Немногие знают, что Россия 

является инициатором учреждения 

Международной премии «Филантроп». Премия 

присуждается раз в два года в трех номинациях: 

исполнительские виды искусства, художественное 

творчество, литературное творчество. Её лауреа-

тами стали художники и поэты, музыканты, тан-

цоры, певцы… Они доказали, что могут жить 

полноценной и насыщенной, творчески активной 

жизнью. Но путь к этому был нелегок.  

Поэтому так необходимы сейчас усилия обще-

ственных организаций, в том числе культурно-до-

суговых учреждений, направленные на содействие 

творческой самореализации и личностному росту 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 

и, прежде всего, молодежи.  

Для человека, ставшего инвалидом, начина-

ется новый этап жизни: деформируются 

привычные жизненные стереотипы, нарушается 

сложившаяся система социальных контактов, меня-

ется общественный статус личности, появляются 

барьеры на пути удовлетворения важнейших 

биологических и социальных потребностей.  

Необходимость реабилитации инвалидов про-

диктована пониманием того, что в гармоничном об-

ществе все его члены должны иметь возможность 

для наиболее полной самореализации, что инвалид, 

в большинстве случаев, способен отвечать за себя 

наравне со здоровыми людьми и нуждается в по-

мощи лишь для того, чтобы справиться с опреде-

ленными трудностями, вызванными нарушениями 

функций организма. Известный психиатр М.М. 

Кабанов указывал, что реабилитация – это не 

просто профилактика, лечение и трудоустройство, 
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а принципиально новый подход: повторная социа-

лизация, восстановление личного и социального 

статуса инвалида. Кабанов М.М. определил 

основной стержень реабилитационных программ - 

апелляция к личности [4, с. 165].  

Необходимым условием интеграции инвали-

дов в социокультурное пространство является реа-

лизация специализированной социокультурной по-

литики, учитывающей количественные и каче-

ственные особенности данной группы населения, 

специфику современной общественной ситуации, 

строящейся на таких базовых принципах, как си-

стемность подхода при выявлении и постановке 

проблем; учет характера и степени дифференциро-

ванности различных групп инвалидов; опора на 

правовые основания; технологичность подходов и 

решений. 

Недостаточный уровень развития сферы куль-

туры в контексте жизнедеятельности людей с огра-

ниченными возможностями здоровья, предопреде-

лен рядом факторов и обстоятельств, которые мо-

гут быть сведены к трем группам: 

 неразвитость соответствующей инфра-

структуры, ориентированной на организацию досу-

говой деятельности инвалидов; 

 отсутствие сложившихся социальных ори-

ентаций, способствующих развитию данной 

области деятельности инвалидов; 

 слабая собственная мотивированность 

использования досуговых форм деятельности у лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Неразвитость инфраструктуры, 

ориентированной на организацию досуговой дея-

тельности инвалидов, проявляет себя в таких харак-

теристиках, как:  

 низкий уровень доступности, а нередко и 

просто недоступность, многих учреждений куль-

туры в силу их неприспособленности для посеще-

ния людьми с ограниченными физическими 

возможностями здоровья (слабовидящими, 

слабослышащими, колясочниками и др.);  

 отсутствие систематической подготовки 

профессиональных организаторов досуга для соот-

ветствующих групп инвалидов;  

 слабое методическое и техническое 

обеспечение данной области деятельности. 

Конечно, нельзя сказать, что современное 

общество не заботится об инвалидах: их перестали 

стесняться, открыто говорят об их проблемах, со-

здают самые различные общественные институты, 

организовывают международные мероприятия, 

фестивали, форумы. Реализуя политику государ-

ства в отношении инвалидов, клубным 

учреждениям необходимо обратить внимание, что 

организация досуга должна быть ориентирована на 

удовлетворение потребностей различных групп 

инвалидов в различных видах досуговой деятельно-

сти.  

Ориентируясь на данные цели, необходимо 

осуществить следующее:  

 изучить существующие культурно-досуго-

вые учреждения с точки зрения их доступности и 

возможности полноценного использования для 

каждой группы инвалидов;  

 изучить потребности и запросы соответ-

ствующих групп лиц с ограниченными возможно-

стями относительно пассивно- и активно-

творческих форм досуговой деятельности;  

 с учетом данных такого исследования, 

разработать приоритетные направления развития 

инфраструктуры досуговой деятельности инвали-

дов;  

 разработать и апробировать новые 

оздоровительные технологии в системе досуговой 

деятельности;  

 разработать и апробировать новые формы 

и технологии развлекательной деятельности 

инвалидов;  

 создать современную инфраструктуру для 

инвалидов (техническое оснащение, приспособле-

ния, оборудования и т.п.) [2, с. 77]. 

Наиболее прогрессивным методом социокуль-

турной реабилитации инвалидов, естественной 

формой изменения эмоционального состояния, яв-

ляется арт-терапия. Арт-терапия – это метод психо-

терапии, использующий для лечения 

художественные приемы и творчество, такие как 

рисование, лепка, музыка, фотография, кино-

фильмы, книги, актерское мастерство, создание 

историй и многое другое.  

Арт-терапевтические занятия способствуют 

более ясному, тонкому выражению своих пережи-

ваний, проблем, внутренних противоречий, с одной 

стороны, а также, творческому самовыражению - с 

другой. В процессе творчества инвалид гораздо 

ярче и нагляднее может проявить себя, чем в 

письме или в речи.  

Арт-терапевтические произведения способ-

ствуют прорыву содержания комплексов в 

сознание и переживанию сопутствующих им отри-

цательных эмоций. Это особенно важно для боль-

ных, которые не могут «выговориться», потому что 

выразить свои фантазии в творчестве легче, чем о 

них рассказать. Фантазии, которые изображены на 

бумаге или выполнены в глине, нередко ускоряют 

и облегчают проговаривание переживаний. В про-

цессе творчества ликвидируется или снижается за-

щита, которая есть при вербальном, привычном 

контакте, поэтому в результате инвалид правильнее 

и реальнее оценивает свои ощущения 

окружающего мира. Методы арт-терапии базиру-

ются на убеждении, что внутреннее «Я» человека 

отражается в зрительных образах всякий раз, когда 

он спонтанно, не особенно задумываясь о своих 

произведениях, рисует, пишет картину, лепит 

скульптуру. Причем используются элементарные 

художественные средства, а для участия в арт-

терапии не требуется предыдущего опыта в 

творческой деятельности. 

Рисуя свою проблему, человек оставляет на бу-

маге все негативные эмоции. Занятие искусством 

всегда приносит творческое удовлетворение.  

Очень распространена в использовании фото-

терапия – художественное фотографирование. Со-
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зерцание произведений живописи, скульптуры, ар-

хитектуры вызывает не только эстетические и по-

знавательные импульсы, но и исцеляющие: возрас-

тает энергетический тонус, улучшается самочув-

ствие, происходит самовосстановление. Таким 

образом, душевная рана, как результат какого-то 

внутреннего конфликта или травмирующего собы-

тия, излечивается через творчество.  

Декоративно-прикладное искусство  
Приобщение к родной культуре, народному 

искусству и традициям через уроки ремесел помо-

гает инвалидам стать более мобильными и комму-

никативными, активными и любознательными, 

почувствовать вкус жизни. Данная методика дает 

возможность расслабиться и обрести внутреннее 

равновесие, так как творчество позволяет в скрытой 

символической форме реконструировать 

травмирующую ситуацию и найти ее разрешение 

через повторное моделирование [1, с. 99].  

Во время занятий прикладным творчеством 

люди с ограниченными возможностями здоровья 

получают массу впечатлений, заряд 

положительной энергии, делают шаг навстречу са-

мостоятельной и независимой жизни, интеграции в 

общество. Порой почувствовать себя нужным 

можно просто создавая что-нибудь собственными 

руками. 

Эмоциональное погружение в историю 

народного искусства способствует возрастанию по-

тенциала возможностей человеческого организма, 

пробуждают чувство уверенности в себе, веру в 

свои возможности. Элементом реабилитации здесь 

является натуротерапия – принцип самоисцеления. 

Самореализация, осознание своего единения с дру-

гими членами общества, возможность проявить 

себя – для людей с ограниченными физическими 

возможностями особенно важно, поскольку озна-

чает «быть как все». Творчество, как и искусство 

немыслимы без общения, они являются мощным 

средством, способствующим интеграции инвали-

дов в общество. 

Глинотерапия – эффективный способ реабили-

тации, сочетающий комплекс медицинских, валео-

логических, культуроориентированных комплек-

сов, имеющий в своей основе работу с пластиче-

скими материалами. Издавна известно о лечебных 

свойствах глины, обладающей антисептическими, 

абсорбирующими свойствами.  

Практические занятия по изготовлению 

глиняной игрушки, сочетаются с рассказом об 

истории возникновения игрушки, сложившихся 

народных традициях и технике изготовления. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики, 

координации и согласованности движений рук. 

Роспись изделия вырабатывает пластичные движе-

ния, формирует чувство ритма, объема, пропорций, 

цвета, воспитывает художественный вкус.  

Творческая работа с природными материалами 

– это важный фактор формирования трудовых 

навыков, аккуратности, планирования, способству-

ющий развитию воображения, пространственного 

мышления.  

Такие материалы как бумага, картон, ткани, 

нити дают представление о формировании объема, 

развивают мелкую моторику, развивают фантазию 

и самостоятельность. 

Игровая деятельность с элементами театрали-

зации 

Участие в фольклорном фестивале для инвали-

дов означает расширение коммуникативного 

пространства, осознание своего единения с дру-

гими членами общества. Используемые здесь игро-

вые элементы социокультурных технологий имеют 

и адаптивное, и лечебно-оздоровительное, и 

эмоциональное значение [4, с. 190].  

Хорошие возможности для социальной реаби-

литации инвалидов дают методики игротерапии, 

особенно с элементами театрализации: использу-

ются игры, способствующие развитию внимания, 

памяти, наблюдательности. Игровые программы с 

песнями, танцами, викторинами способствуют 

активизации участников, межличностному 

общению, снижению усталости. В народных играх 

сконцентрирован положительный опыт поколений, 

динамические процессы жизни. Они развивают 

целеустремленность, лидерство, дают мышечную 

разрядку, способствуют приближению к ритмам 

природы.  

В досуговой работе целесообразно использо-

вать тематически выдержанный игровой комплекс, 

состоящий из конкурсной деятельности. При этом 

важно, чтобы были учтены психические и физиче-

ские особенности участников: игра не должна ста-

вить участников в затруднительное положение и 

вызывать у них неуверенность в своих силах. 

Игротерапия на открытых сценических 

площадках востребована и детьми, и взрослыми. 

Для детей-инвалидов это естественное занятие и 

способ моделирования отношений с окружающим 

миром и развития личности, для взрослых – 

лояльный и безопасный метод исследовать свой 

прошлый опыт. Игра позволяет сбросить напряже-

ние, избавиться от депрессии, побуждает активизи-

роваться физически и умственно в спонтанном вы-

ражении, погружает участников в атмосферу 

эмоционального комфорта. Театрализованные 

действа на открытых сценических площадках несут 

раскрепощение и зрителю, и актеру. Нередко 

зрители становятся актерами. Вовлекаемые в дей-

ство люди с ограниченными возможностями здоро-

вья как бы «отыгрывают» болезненные для себя 

жизненные или психологические ситуации, ищут и 

приобретают оптимальные жизненные роли.  

Большое преимущество в развитии детей-ин-

валидов имеют коллективные игры. Для участия в 

них создается группа. В группе ребенок 

развивается интеллектуально, обогащается 

социальным опытом, учится проявлять свою инди-

видуальность. Если проводить соревновательные 

игры, он ощущает себя частью коллектива, 

переживает за свою группу, в случае выигрыша ко-

манды, испытывает гордость, радость, ощущение 

своей причастности к этому. Отдельные виды 

соревнований могут быть рассчитаны на совмест-

ное участие детей и родителей [5, с. 200]. 
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Полученные инвалидом положительные эмо-

ции через участие в массовых мероприятиях, дадут 

эффект, если будут проводиться системно, в рамках 

целевых программ. 

Куклотерапия (маскотерапия, работа с кук-

лами и марионетками) 

Весьма популярен кукольный театр, особенно 

театр ростовых кукол (большие кукольные персо-

нажи оптимальны для открытых сценических пло-

щадок в силу яркости и размера). Программы с 

участием различных кукол: перчаточных, тросте-

вых, ростовых, марионеток – воспринимаются 

детьми-инвалидами (да и взрослыми) иначе, чем 

игра обычных актеров, даже если те искусно загри-

мированы. Ведь кукла несет в себе закодированный 

семантический образ, воспринимаемый даже 

самыми маленькими зрителями с инвалидностью. 

И это не образ игрушки, а гораздо более глубокий 

и древний персонаж, спонтанно погружающий нас 

в сказочную реальность. 

Куклотерапия напрямую связана с 

технологиями сказкотерапии – ведь архетип сказки 

сам по себе является исцеляющим, в нем зритель 

как будто вписывается в философскую сказку со 

счастливым концом, история служит средством 

встречи с самим собой. Люди с ограниченными воз-

можностями здоровья приобретают знания о зако-

нах жизни и способах проявления созидательной 

творческой силы, о моральных нормах и принципах 

социальных взаимоотношений. Сказка учит 

ребенка с инвалидностью продуктивно преодоле-

вать страх, активизировать творческий потенциал. 

Праздничная деятельность 

 Праздник – это радость, ощущение счастья. 

Он способен поднять настроение, улучшить 

самочувствие. И в последние годы все чаще прихо-

дится слышать о праздникотерапии – реабилитаци-

онной технологии, основанной на использовании 

возможностей праздников. Здесь элементом социо-

культурной реабилитации является актуализация 

волевого потенциала и оптимистическое настрое-

ние. Праздники помогают семьям с инвалидами 

выйти из изоляции, обрести уверенность в своих 

силах, завести новых друзей.  

Участие в организации и проведении праздни-

ков создаёт уникальные условия значительного по-

зитивного воздействия на физический статус и пси-

хоэмоциональную сферу инвалида. При этом 

возможно как пассивное, так и активное участие в 

мероприятиях. Главный принцип – это принцип 

включения [2, с. 107]. 

Реабилитационный потенциал – чередование 

различных элементов праздника (игра, театрализа-

ция, музыка и др.), общение с прекрасным – форми-

рует позитивную эмоциональную среду, помогает 

человеку посмотреть на мир вокруг себя другим 

взглядом, в котором меньше тревоги, боли и 

одиночества, дарит ощущение победы над своей 

болезнью и своими страхами.  

Праздник может проводиться в виде 

театрализованного представления. Очень важно, 

чтобы в нем принимали участие как можно больше 

детей с инвалидностью. Считается, что даже 

пассивное присутствие на мероприятии способ-

ствует их социальной адаптации. Поэтому детям с 

тяжелыми формами инвалидности присутствовать 

на празднике необходимо. Например, в театраль-

ных постановках могут принимать участие не 

только дети, умеющие ходить, говорить, но и 

ребята со множественными нарушениями или на 

коляске. В этом случае им поручаются роли без 

слов или с небольшим количеством слов или с вос-

клицаниями. Например, сказка «Колобок». Можно 

ввести дополнительную роль для неговорящего 

мальчика – роль второго волка-молчуна. Ребенок 

одевает костюм, участвует в действе и выходит в 

конце спектакля на поклон. Только представьте, 

сколько положительных эмоций получит мальчик, 

участвуя в представлении[1, с. 35]. 

Также, праздник – это замечательная возмож-

ность применить новые технологии, предложить 

гостям торжества необычные развлечения. Боль-

шинство из нас знакомо с понятием – face painting, 

что означает «рисование на лице». Разрисовывание 

лиц – это веселое развлечение, которое нравится и 

детям и взрослым. Грим на лице великолепно 

дополнит карнавальный костюм и создаст единый 

образ. Прекрасным вариантом проведения празд-

ника может стать игра в сказку. Самое главное, не 

зацикливаться на «собаке, кошке и принцессе». 

Необходимо рисовать все, что окружает сказочных 

героев. Это и море, и дерево, и бабочка, и ветер. 

Важно, что ребенок, рисующий на лице, видит не 

нос-рот-глаз, а пространство для изображения: со-

здаются условия для развития воображения и про-

исходит момент самовыражения. Ведь когда наше 

лицо скрывает маска, нам легче выразить себя. В 

этот момент ребенок забывает, что «он не такой, 

как все». И он не просто передает художественный 

образ, он подключает свои театральные способно-

сти, учится свободно выражать свои чувства. По 

окончании процесса – фотосессия.  

Праздником можно отмечать многие события: 

приход весны, прилет птиц, начало нового учеб-

ного года и т.п. В Праздники дают возможность лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья 

радоваться жизни, способствуют улучшению их 

психологического состояния, помогают обрести 

уверенность в своих силах и с оптимизмом смот-

реть в будущее. 

Таким образом, активная социокультурная ре-

абилитация позволяет инвалидам реализовать себя 

и свою потребность в общении, возможность уви-

деть окружающий мир, встретиться с людьми, пе-

реживающими сходную ситуацию, и понять, что им 

доступно если не все, то почти все.  
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АНОТАЦІЯ 
В умовах глобалізації і впровадження електронних інформаційних технологій для формування особи 

в національних орієнтирах загальносуспільного співробітництва велике значення має зміцнення і розвиток 

національного інформаційного простору. Відповідно, видається за доцільне розгляд впливу процесів ін-

форматизації українського суспільства, інтенсифікації в ньому інформаційних обмінів на зміни у свідомо-

сті членів суспільства, на формування сучасної особи. 

ABSTRACT 

In the conditions of globalization and introduction of electronic information technologies for the formation 

of a person in the national guidelines of the general social cooperation, the strengthening and development of the 

national information space is of great importance. Accordingly, it seems appropriate to consider the influence of 

the processes of informatization of Ukrainian society, the intensification of information exchanges in it, changes 

in the consciousness of members of society, the formation of a modern person. 
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логії, інформаційні процеси.  
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Постановка проблеми: Виходячи з того, що 

значення інформації як рушійної сили суспільних 

перетворень в інформаційному суспільстві зростає, 

її оновлення і використання наближається безпосе-

редньо до практичної діяльності, сучасне суспільс-

тво для розуміння інформаційних процесів, що в 

ньому відбуваються, при певному абстрагуванні, 

можна розглядати як систему соціальних інформа-

ційних баз, ув’язаних інформаційними комунікаці-

ями на всій ширині і глибині соціальної структури 

аж до соціальної особи включно. Відповідно, доці-

льним є розгляд національного інформаційного 

простору, власне, у формуванні сучасної особи, 

особи сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ро-

зробкою питань по даній проблематиці займаються 

вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме О. С. Они-

щенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Добко Т. та 

інші, проте сучасний стрімкий розвиток інформа-

ційного суспільства постійно дає новий матеріал 

для науковопрактичних узагальнень.  

Метою є розгляд можливих впливів у форму-

ванні сучасної особи національного інформацій-

ного простору. 

Виклад основного матеріалу. Життєздатність 

сучасної людини в обох вимірах, і як біологічної іс-

тоти, і як істоти соціальної, в кінцевому підсумку 

залежить від можливостей задоволення потреб не-

обхідного життєзабезпечення, що в переважного 

числа соціально активних членів суспільства здійс-

нюється через працю. Успішна суспільно значуща 

праця для більшості людей є не лише умовою існу-

вання, але й запорукою життєвого успіху. Реаліза-

ція людини у сфері суспільної діяльності стає най-

більш успішною в своєму національному середо-

вищі, де в найбільшій мірі відбувається сприяння 
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прояву кращих ментальних, національних якостей 

людей, властивих представникам кожної нації. При 

цьому в сфері культурного розвитку «етнокультура 

укранців завжди відігравала вирішальну роль у збе-

реженні української мови, духовності, національної 

ідентичності й надавала перспектив існуванню ук-

раїнців як нації в європейському цивілізаційному 

посторі» [1]. Тривалий час в українській історії 

вона являла собою механізм організації етноінфор-

маційного простору, що сприяв збереженню сукуп-

ної системи інформаційних баз, інформаційної ос-

нови існування і розвитку української нації. 

При цьому, слід зазначити, що насьогодні на-

ціональний інформаційний простір трактується до-

слідниками не лише для окреслення просторових, 

політичних та ін. обрисів, але й як «сукупність ін-

формації, яка зберігається та циркулює у процесі 

соціальних і культурних комунікацій» [2]. Хоча 

дане формулювання не повністю охоплює зміст 

процесів в рамках інформаційного простору, зали-

шаючи поза увагою процес нового інформаційного 

виробництва, значення для цього процесу наявних 

національних ресурсів та ін., однак, воно відобра-

жає основний механізм циркуляції інформації і, в 

цілому, є корисним. Звертає на себе увагу, при 

цьому, також те, що «головною функцією інформа-

ційного простору є обслуговування сучасних та ро-

звиток майбутніх суспільних відносин, від яких за-

лежить подальший розвиток або стагнація як окре-

мих країн, так і цивілізації в цілому. Тому кожна 

країна змушена самостійно та у співпраці з іншими 

розвивати власний національний інформаційний 

простір, намагаючись зайняти гідне місце у світо-

вому поділі праці та ресурсів, у конкурентній боро-

тьбі за ринки збуту товарів та послуг, захищаючи 

власні національні інтереси [3]. При цьому слід за-

значити, що оскільки суспільства організуються 

навколо процесів людської діяльності, структуро-

ваних і історично детермінованих у відносинах ви-

робництва, досвіду і влади [4], то держава, нація 

акумулює для цієї діяльності необхідну інформа-

ційну основу. Ця основа складається із інформацій-

ного ресурсу, напрацьованого попередніми поко-

ліннями даної нації та корисною для розвитку даної 

людської спільності, зібраної в процесі суспільної 

практики в минулому, та інформацією новою, необ-

хідною для діяльності в сучасних умовах. 

Якісною відмінністю у виробництві між індус-

тріальним і інформаційним етапом розвитку суспі-

льства при цьому є те, що в останньому джерело 

продуктивності полягає в технології генерування 

знань, обробки інформації і розвитку комунікацій, 

порівняно з попереднім, де джерело продуктивно-

сті полягало у введенні нових енергетичних джерел 

і в можливості децентралізованого використання 

енергії в процесах виробництва і розподілу. Даний 

усталений ресурс інформації, що обслуговує націю, 

державу є інформаційною основою їх життєдіяль-

ності, а в соціальному вимірі соціальною інформа-

ційною базою. Абсолютно правомірно буде ствер-

джувати, що самоідентифікація всякої соціальної 

структури здійснюється на основі свідомо згрупо-

ваної, виходячи із її суспільних функцій і завдань 

інформації, що становить її власну інформаційну 

базу [5]. Під такою базою сьогодні розуміється 

«весь необхідний обсяг соціально значущої інфор-

мації, керований, постійно поповнюваний, призна-

чений для самоідентифакції збереження і розвитку 

цієї людської спільності» [6]. 

Суттєвою характерною рисою при цьому в но-

вому суспільстві є такий рівень внутрішньої склад-

ності суспільного організму і такий технічний рі-

вень, при якому його структурні складові не лише 

обробляють динамічно зростаючі потоки інформа-

ції, але й генерують нові знання на основі існую-

чого до найвищих рівнів абстрагування та викорис-

товують одержане нове знання для реагування на 

виклики дійсності, для проникнення в неї. 

Виходячи з того, що значення інформації як 

рушійної сили суспільних перетворень в інформа-

ційному суспільстві зростає, її оновлення і викори-

стання наближається безпосередньо до практичної 

діяльності, сучасне суспільство для розуміння ін-

формаційних процесів, що в ньому відбуваються, 

при певному абстрагуванні, можна розглядати як 

систему соціальних інформаційних баз, ув’язаних 

інформаційними комунікаціями на всій ширині і 

глибині соціальної структури аж до соціальної 

особи включно. 

Продовжуючи дослідження інформаційних 

процесів у сучасному суспільстві за сукупністю ці-

лого ряду ознак, доцільно окреслити характерні 

особливості інформаційної бази стійкої людської 

(соціальної) спільності, у структурі якої суверенні 

інформаційні ресурси відіграють дуже важливу, 

орієнтаційну роль.  

Поперше, інформаційна база є однією з найва-

жливіших ознак існування й розвитку кожної люд-

ської спільності як відносно самостійної, сталої 

складової в загальносуспільному процесі. Суве-

ренні інформаційні ресурси якраз і відображають 

особливості цієї самобутності. 

Подруге, інформаційна база містить у собі об-

сяги інформації, необхідні для її існування, самоі-

дентифікації, розвитку в соціальному середовищі. 

Суверенні обсяги інформації при цьому відіграють 

роль орієнтиру, дороговказу подальшого самобут-

нього розвитку. 

Потретє, інформаційна база – це певним чином 

організовані обсяги інформації, керовані, розмі-

щені у сфері впливу наявних пошукових систем да-

ної спільності й готові до використання в її інтере-

сах. Вони у своїй структурі логічно обумовлюються 

змістом наявних суверенних обсягів інформації. 

Почетверте, інформаційна база у своєму напо-

вненні має інформацію, що визначається як резуль-

тат відображення, позначення змісту, одержаного з 

зовнішнього для даної людської спільності світу, та 

результат відображення внутрішніх процесів у да-

ній спільності.  

Поп’яте, інформаційна база створюється разом 

з розвитком суверенних масивів інформації, що ви-

конують подвійну функцію. Вони є і дороговказом 

руху вперед, і відображають становлення даної 

людської спільності:  
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а) шляхом відбору необхідної інформації з 

більш загальних, включаючи загальносуспільну, ін-

формаційних баз. У наш час найбільш загальні ін-

формаційні бази пов’язані з глобальним інформа-

ційним простором, інформаційними ресурсами ін-

тернету;  

б) шляхом творення нової інформації в інтере-

сах розвитку даної людської спільності [7]. 

«Як зверху, так і знизу». Таким чином, всі про-

цеси в інформаційній сфері, характерні для нації в 

цілому у відповідному масштабі є характерними 

для кожного конкретного члена суспільства з його 

національною специфікою. І інформаційні потреби 

кожного конкретного члена суспільства правомі-

рно виводити з основних потреб розвитку нації чи 

держави із певними застереженнями, що пов’язані: 

– з рівнем індивідуального відчуття приналеж-

ності даної людини до нації чи держави, вихідцем з 

якої вона є;  

– з власними генетичними, ментальними, со-

ціальнопсихологічними якостями, специфічними 

для кожної людини.  

Говорячи про творення і відбір інформації для 

наповнення соціальних інформаційних баз, варто 

звернути увагу й на фактор соціальної пам’яті – 

сховище всіляких смислів: знань, умінь, стимулів, 

емоцій. Легко помітити, що суспільні настрої, які 

виражають бажання, симпатії, антипатії більшості 

членів суспільства, можуть досить швидко зміню-

ватися. Популярні вчора гасла та ідеали, сьогодні 

забуті; привабливі недавно лідери і громадські рухи 

тепер здаються старомодними і застарілими. Меха-

нізми швидкоплинної зміни суспільних настроїв ді-

ють таким чином, що не допускається накопичення 

і одночасне існування в актуальній суспільній сві-

домості протилежних прагнень та емоцій [8]. 

Виступаючи в ролі члена кожної спільностей, 

до яких в наявній системі соціальної інтеграції вхо-

дить індивід, використовуючи існуючу систему со-

ціальних комунікацій, він включається в складну 

систему циркуляції інформації між складовими си-

стеми інформаційних баз. Ці бази можуть частково 

накладатися одна на одну, входити як часткові у 

більш загальні і т.д. Кожен член суспільства в про-

цесі свого функціонування сприяє інформаційному 

збагаченню кожної з баз і водночас має можливість 

користуватись їх вмістом. 

Сучасна людина, в процесі зміцнення своєї ін-

теграції в структуру суспільства, суспільства інфо-

рмаційного, формує для себе все більш різномані-

тну систему комунікацій.  

В умовах розвитку інформаційного суспіль-

ства, таким чином, основні потреби людини, 

пов’язані з її розвитком, зосереджуються на залу-

ченні і використанні інноваційної, необхідної для 

цього інформації. При цьому, стає все більш ак-

туальною потреба особи як і в якісній, корисній 

інформації, так і у потрібній широкій різноманіт-

ності соціальних інформаційних комунікацій.  

У сучасному глобалізованому світі задля 

збереження своєї ментальної самоідентифікації 

[9], збереження тих унікальних і самобутніх ук-

раїнських якостей, що можуть бути дуже корис-

ними у національному розвитку в умовах інфор-

маційного суспільства,, громадяни сьогоднішньої 

України відчувають потребу в збереженні і роз-

витку ментальної самобутності в інформаційній 

сфері. В умовах розвитку нинішнього суспільства 

продуктивними є такі риси українця як працелю-

бність, терплячість і витривалість, прагнення до 

спокійної, незалежної, сповненої життєвої філо-

софії праці [10]; толерантність українців до ін-

ших народів та культур [11]; близькість до ідей-

ної основи життя Заходу і водночас сприйняття 

цих ідей і фактів через призму свого усталеного 

світобачення» [12]; демократичність як специфі-

чну характерну ознаку українців [13], Г. Сково-

рода змальовує образ України як краю, де «осе-

лилася простота й царствувала дружба, що ро-

била мале великим, дешеве дорогим, а просте 

приємним» [14] та ін. Збереження цих рис, їх ро-

звиток і доповнення в умовах сучасного суспіль-

ства є однією із основних умов національного ро-

звитку. 

 Із усе більш активним тиском глобальних ін-

формаційних ресурсів на інформаційний простір 

України при пасивному ставленні суспільства до 

національної інформаційної сфери стає реальною 

загроза тотальної уніфікації в цій сфері і втрати на-

ціональної самоідентифікації.  

Тому в умовах масового інформаційного виро-

бництва, наповнення вітчизняних інформаційних 

комунікацій новою інформацією, в тому числі зару-

біжного виробництва потрібна зростаюча увага до 

збереження і розвитку національних інформацій-

них ресурсів, а в цьому процесі – збереження і ефе-

ктивне використання суверенних інформаційних 

ресурсів.  

При цьому сучасні особливості глобального 

розвитку, у тому числі і в інформаційній сфері, жо-

дною мірою не обумовлюють обов’язкового ущем-

лення суверенних прав народів, держав, усіх соціа-

льних складових суспільства на самобутній розви-

ток, у тому числі й у сфері інформаційній. Точніше 

буде підкреслити, що насамперед у сфері інформа-

ційній, що є основою для всіх інших форм суспіль-

ної діяльності. 

Як зауважує С. Краснер, один з найбільш авто-

ритетних авторів у питаннях державного суверені-

тету на Заході, «глобалізація не підриває фундаме-

нтальні основи суверенітету держав. Глобалізація – 

це виклик ефективності державного контролю, але 

це не є свідченням того, що нові виклики суттєво 

відрізняються від старих» [15]. 

В умовах розвитку сучасної інформатизації, 

активізації інформаційних обігів зростає потреба 

застосування суверенної інформації як самостій-

ного ресурсу в інформаційних комунікаціях, со-

ціальних мережах національного інформаційного 

простору з освітньою, культурновиховною ме-

тою. Дуже важливим є використання цих ресур-

сів в сучасному інформаційному виробництві, як 

ресурсів базових, що мають вірно орієнтувати в 

інформаційному аспекті національного розвитку.  
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З розвитком інформатизації, що обумовила 

на базі впровадження електронних інформацій-

них технологій доступ до національних і міжна-

родних ресурсів інформації в даному форматі 

всім людям, творцям інформаційного суспільс-

тва, дала можливість, втягуючись в інформаційні 

процеси не залежно від особистісних вподобань, 

не лише використовувати наявну, але й задоволь-

няти соціальну за своїм походженням потребу в 

новому інфотворенні, самовиражатися в новій ін-

формації, реалізовувати нові, багатогранні в 

своїй різноманітності можливості спілкування.  

Сьогодні активізація спілкування з допомогою 

електронних інформаційних технологій набула в 

суспільстві такої щільності й інтенсивності, що 

cтало можливим формування технологічно органі-

зованих соціальних мереж.  

Онлайнові проекти, що окреслюють схему сто-

сунків між людьми стали основою реалізації ідеї 

стосовно того, що усі люди можуть бути поєднані 

складною системою контактів, яка починається з 

ваших близьких друзів, тягнеться на наступний рі-

вень – «друзів друзів» – і так аж до шостого рівня» 

[16]. 

Думка про свободу висловлювань і вільність 

доступу до інформації для багатьох користувачів 

мережевих комунікацій є основоположною. Наяв-

ність різноманітних ресурсів, можливість послуго-

вування даними, які донедавна були недоступними 

для більшості людей через географічні чи мовні об-

меження, виступають рушійними силами, які спри-

яють постійному росту кількості користувачів у 

всьому світі [17]. 

На даному етапі розвитку соцмереж, очевидно, 

їх можна розглядати як технологічні комплекси ор-

ганізації і управління обмінами електронною інфо-

рмацією між суб’єктами соціальних відносин, при-

значені для забезпечення горизонтального спілку-

вання зацікавлених у ньому абонентів, об’єднаних 

спільними інтересами, інформаційними потребами 

та навиками спілкування. 

Таке формулювання дає уявлення про 

соціальні мережі як: 

– організовані і керовані інструменти спілку-

вання на основі використання електронних інфор-

маційних технологій (інтернету); 

– мережі соціального спілкування саме одно-

вимірних за характеристиками суб’єктів, тобто, 

спілкування на горизонтальних рівнях організації; 

– інформаційні технологічні комплекси, що 

обєднують абонентів зі спільними інтересами і по-

требами та відповідною технічною підготовкою, 

що насьогодні вже розшаровує учасників інформа-

ційних обмінів [18]. 

В перспективі це стало важливим інструмен-

том для самостійного визначення користувачем рі-

вня інтересабельності пропонованої авторами інфо-

рмації.  

Розширення масштабів спілкування в соцмере-

жах актуалізувало проблему достовірності інфор-

мації, відповідальності за неї. У соцмережах, в ці-

лому кажучи, відсутні цензори, відсутні навіть літе-

ратурні редактори. Аудиторія творців і читачів 

інформації знаходиться на самообслуговуванні. І 

тому проблема достовірності вирішується значною 

мірою турботою про репутацію автора, через мож-

ливість перевірки повідомлення по інших джере-

лах, через залучення кваліфікованого, авторитет-

ного коментування. В цілому, однак, паралельно із 

визначенням критеріїв об’єктивності інформації в 

соцмережах, використання аналогічних інструмен-

тів і технологій недобропорядними учасниками спі-

лкування створює нові й нові проблеми в мережі, їх 

виникнення і нейтралізація вже стало однією із по-

стійних сюжетних ліній даної форми спілкування.  

З розвитком технологічних можливостей ме-

реж і їх усвідомлення користувачами сфера гори-

зонтальних інформаційних обмінів стала все ши-

рше використовуватись не лише в міжособистіс-

ному спілкуванні, але й між одновимірними 

соціальними структурами суспільства: між нау-

ковими установами чи фірмами, між керівницт-

вом населених пунктів, чи політичних партій і т. 

п. Чимало сервісів інтернету з набором телекому-

нікаційних зв’язків з урахуванням зростання від-

повідних потреб формують і використовують со-

ціальні мережі, створюючи при цьому новий вид 

автоматизованого сервісу – соціальномережеві 

послуги (Social Networking Service) [19].  

У ході свого розвитку соціальні мережі збага-

чуються новими можливостями для задоволення 

запитів користувачів.  

Соціальні мережі зі зростаючим числом до-

датків до них набувають якості ефективного ін-

струмента задоволення потреб членів суспільства 

по контакту із сайтами офіційних установ, забез-

печення зворотного зв’язку із владою, із громад-

ськими структурами і, таким чином, важливою 

формою генерації нової суспільно значущої інфо-

рмації. На цій основі сьогодні розвивається зна-

чна кількість web – сервісів, що сьогодні прийн-

ято називати «сервісами Web 2.0».  

Огляд функцій соціальних інтернетмереж дає 

змогу побачити їх беззаперечний вплив на процес 

розвитку громадянського суспільства в Україні, на 

процеси демократизації, зростання суспільної акти-

вності, ефективне структурування політичних стру-

ктур суспільства. 

Поступово, із вдосконаленням технологій, зі 

збільшенням рівня вмонтованості даних каналів ін-

формаційних обмінів в структуру суспільства, із 

зміцненням позитивного іміджу стосовно викорис-

тання соцмереж у свідомості людей, вони набува-

ють якості одного із важливих інструментів розви-

тку громадянського суспільства, а саме – до незале-

жних засобів масової інформації, що обслуговують 

громадські інтереси та потреби, формують громад-

ську думку. Крім активного поширення в міжосо-

бистісному спілкуванні, в сфері горизонтальних ін-

формаційних обмінів, своє місце вони завойовують 

в структурі комунікацій, пов’язаних із спілкуван-

ням громадян:  

– із політичними організаціями; 

– органами місцевого самоврядування; 
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–  засобами масової інформації всіх видів 

приналежності, в тому числі електронними, з широ-

кими можливостями інтерактивного спілкування. 

У цьому розумінні роль соціальних мереж 

може проявлятись у таких аспектах: 

– соціальні інтернетмережі, вибудовуючи го-

ризонтальні зв’язки, можуть поступово об-

межувати панування вертикальних мереж (фінан-

совопромислових груп і владних кіл); 

– соціальні інтернетмережі мають здатність 

налагоджувати зв’язки між соціальними групами; 

– у соціальних інтернетмережах забезпе-

чується необхідна насьогодні швидкість обміну ін-

формацією; 

– соціальні інтернетмережі сприяють налагод-

женню зворотного зв’язку і відтак більш оператив-

ному реагуванню управлінської сфери на запити 

громадян; 

– соціальні інтернетмережі створюють умови 

для прозоріших економічних та політичних про-

цесів; 

– за допомогою соціальних інтернетмереж 

може здійснюватися представництво інтересів не 

тільки соціальних груп, але й цілих соціальних 

верств населення – роботодавців, найманих 

працівників, споживачів тощо перед органами 

влади та місцевого самоврядування [20]. 

Узагальнюючи особливості інформаційних 

процесів в рамках національного інформаційного 

простору, слід зауважити, що структуризація зага-

льнодержавної, національної інформаційної основи 

розвитку відрізняється від загальноцивілізаційної. 

В основі цих ресурсів знаходиться суверенна інфо-

рмація, що відображає зміст, власне, національної, 

державної специфіки, напрацьованої всіма попере-

дніми поколіннями народу, є орієнтиром для вітчи-

зняного інфотворення, відбору інформаційних ре-

сурсів з глобального інформаційного простору, збе-

реження національної самоідентифікації в умовах 

активізації глобальних процесів у сучасному світі. 

Дані ресурси входять органічною частиною в усі 

інші ресурси загальнодержавного, загальнонаціо-

нального значення, що є інформаційною основою 

існування і розвитку нації чи держави. Недостатнє 

врахування їх у відповідних базах може стати при-

чиною втрати національної своєрідності, реалізації 

на практиці загрози уніфікації під впливом глоба-

льних інформаційних ресурсів. 

Оновлення цього виду ресурсів відбувається: 

–  за рахунок державного, національного ін-

формаційного виробництва та виробництва інфор-

мації управлінськими структурами; 

– за рахунок відбору, адаптації і введення в 

вітчизняні бази суспільно важливої інформації гло-

бального інформаційного простору; 

–  за рахунок комплектації вітчизняних інфо-

рмаційних баз ресурсами, одержаними з допомо-

гою ринкових механізмів; 

–  за рахунок вітчизняного інфотворення (ви-

робництва наукової інформації в наукових, науко-

воосвітніх, культурноосвітніх, в тому числі бібліо-

течних установах, виробництва інформації політи-

чними та іншими громадськими організаціями, 

бізнесструктурами, аналітичними центрами та фон-

дами, окремими громадянами) та ін. [21]. 

Загальнодержавні та національні ресурси є ба-

зовою складовою національного інформаційного 

простору [22], що окреслюється можливостями ко-

нтролю національною системою інформаційної 

безпеки. В цьому просторі у сучасних умовах існу-

ють можливості проникнення несанкціонованої ві-

тчизняними засобами контролю, а також шкідливої 

для української держави і нації інформації, що не-

гативно впливає на свідомість і можливі дії україн-

ських користувачів, може проникати в систему віт-

чизняних інформаційних баз, порушуючи їх тради-

ційний змістовний і структурний уклад. 

Якщо говорити про вертикальний принцип ци-

ркуляції інформації [23], то негативні інформаційні 

масиви в вітчизняний інформаційний простір пот-

рапляють насамперед внаслідок інформаційного 

тиску ТНК, що лобіюють свої інтереси на українсь-

ких ринках, внаслідок спроб інформаційного 

впливу на українське суспільство радикальних між-

народних релігійних організацій, кримінальних 

об’єднань та ін. 

Горизонтальний принцип розповсюдження ін-

формації використовується у міждержавних інфор-

маційних обмінах, в обмінах при налагодженні 

співробітництва між партіями, іншими громадсь-

кими об’єднаннями загальнодержавного чи загаль-

нонаціонального значення, релігійними організаці-

ями, офіційними науковими установами та ін. Го-

ризонтальний принцип інформаційних обмінів 

використовується на міждержавному рівні в про-

цесі розвитку інформаційної ринкової діяльності . 

Він застосовується сьогодні в інформаційних вій-

нах між державами. При цьому вдосконалення бо-

йових інформаційних ресурсів орієнтується на яко-

мога відчутніше занурення в інформаційний прос-

тір потенційного противника, якомога глибше 

проникнення в структуру його базових, суверенних 

інформаційних ресурсів з метою їх дезорганізації і 

зниження ефективності використання. Діючи в ос-

новному на горизонтальному рівні впливів, бойові 

інформаційні ресурси як правило мають і вертика-

льну складову своєї дії: вони мають створювати по-

зитивний імідж політичній позиції і діям держави – 

учасника конфлікту в глобальному співтоваристві.  

У зв’язку з цим організація національної без-

пеки, інформаційної безпеки держави, нації обумо-

влює необхідність створення в структурі загально-

державних інформаційних ресурсів інформаційних 

продуктів, орієнтованих на нейтралізацію цього 

роду негативних впливів, а також розробки ефекти-

вних методик боротьби з інформаційною агресією 

продуктивного апелювання в цій боротьбі до зага-

льноцивілізаційних правових норм. 

Організація інформаційних ресурсів на рівні 

функціонування окремих соціальних структур а та-

кож окремих громадян у внутрішньодержавному 

масштабі пов’язана насамперед із формуванням і 

розвитком базових масивів інформації, необхідних 

для функціонування і розвитку структурних скла-

дових суспільства.  
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Збагачення баз соціальних структур новою ін-

формацією здійснюється як традиційним власним 

інфотворенням членами даних соціальних струк-

тур, так і з використанням нових можливостей су-

часної інформатизації.  

Інша тенденція пов’язана з переходом до того 

етапу розвитку кожної із соціальних інформацій-

них баз у їх суспільній ієрархії, коли вони завдяки 

вдосконаленню системи партнерських зв’язків із 

глобальним інформаційним простором та систе-

мою горизонтальних зв’язків, в тому числі й із роз-

витком соціальних мереж, набувають відносної са-

мостійності, можливостей для самоідентифікації і 

все активнішого прояву в інформаційній сфері дія-

льності в якості самостійного суб’єкта і об’єкта ін-

формаційних впливів [24]. З розвитком вітчизня-

ного інформаційного ринку відбувається також на-

повнення соціальних інформаційних баз 

інформацією, одержаною в якості товарної продук-

ції. Соціальні структури, вся система юридичних і 

фізичних осіб, включаються у виробництво інфор-

мації, інформаційних послуг на продажу, в тому чи-

слі й за кордон. З ініціативи інформаційних товаро-

виробників питома вага інформаційного виробниц-

тва у загальному виробництві продукції неухильно 

зростає, інформаційний ринок, пов’язаний із впро-

вадженням інтернеттехнологій досить динамічно 

розвивається. Так, американська Alphabet Inc., хол-

дингова компанія Google, збільшила прибуток і ви-

ручку в першому кварталі 2017 року більше, ніж 

очікував ринок. Чистий прибуток у січніберезні 

зріс на 29% – до $5,43 млрд, або $7,73 на акцію, 

порівняно з $4,21 млрд, або $6,02 на акцію, за ана-

логічний період роком раніше. Виручка холдингу в 

минулому кварталі підскочила на 22,2% – з $20,26 

млрд до $24,75 млрд. [25]. 

З місяця в місяць число сотових абонентів в 

Україні також зростає. Наприклад, слід вказати й на 

такі дані: оператор мобільного зв’язку «Київстар» в 

2016 році збільшив чистий прибуток на 19,6% в 

порівнянні з 2015 роком – до 3,08 млрд грн. [26].  

При цьому, за січеньберезень 2017 року опера-

тор мобільного зв’язку компанія Vodafone Україна 

збільшив чистий прибуток на 92,73%, або на 255 

млн гривень до 530 млн гривень. Компанія також 

збільшила дохід на 2,86 %, або на 0,079 млрд гри-

вень до 2,84 млрд гривень у порівнянні з ана-

логічним періодом 2016 року року. 

Показово, що за результатами 1 кварталу 2017 

року, оператор встановив 366 базових станцій, що 

вдвічі більше в порівнянні з аналогічним періодом 

попереднього року. 

У цей період нове 3G покриття з’явилося в 

населених пунктах центральної України – в Жито-

мирській, Дніпропетровській, Запорізькій і Чер-

каській областях, а також на сході України – в Кра-

маторську, Слов’янську та Маріуполі [27]. 

Таким чином, сучасний національний інфор-

маційний простір як сфера інформаційних обмінів 

національного значення включає в себе розгалу-

жену систему структур, що забезпечують виробни-

цтво нової інформації, зберігання наявної на різних 

видах носіїв, а також організацію її використання з 

допомогою мережі соціальних комунікацій всере-

дині суспільства і на міжнародній арені. Даний ком-

плекс інформаційних структур складає національ-

ний інформаційний ресурс – інформаційний потен-

ціал суспільства. Від рівня цього потенціалу в 

нинішньому світі значною мірою залежить збере-

ження розвитку національної інформаційної бази – 

інформаційної основи розвитку нашого суспільс-

тва, вклад українського народу в загальноцивіліза-

ційний розвиток [28].  

При цьому розвиток вітчизняних інформацій-

них процесів відбувається з урахуванням найбільш 

суттєвих факторів його розвитку. Серед них : 

– верховенство інститутів українського суспі-

льства над процесом національного виробництва і 

використання інформаційних ресурсів; 

– забезпечення незалежності, умов для рівно-

правного міжнародного співробітництва в інформа-

ційній сфері; 

– забезпечення перспектив:  

 а) розвитку вітчизняного інформаційного ви-

робництва, широкого використання глобальних ін-

формаційних масивів для задоволення потреб віт-

чизняних користувачів; 

 б) прискореного росту ефективності викорис-

тання інформаційних ресурсів, забезпечення зрос-

тання творчого потенціалу українського суспільс-

тва в використанні інформаційних ресурсів, у вдос-

коналенні інформатизації суспільства [29]. 

Соціальні структури українського суспільства 

в своїй інформаційній діяльності широко розвива-

ють горизонтальні інформаційні зв’язки, що при 

умові реальної опори на національну інформаційну 

базу, на суверенні інформаційні ресурси, в цілому, 

є позитивним процесом внутрішньо суспільної кон-

солідації. Набуваючи досвіду, освоюючи сучасні 

інформаційні технології, вони виходять із своїми 

інформаційними продуктами на зарубіжні інформа-

ційні ринки. Дані процеси регламентуються відпо-

відним державним законодавством. 

У системі горизонтальних інформаційних об-

мінів мають місце і прояви негативного інфотво-

ренння, виробництво інформаційних продуктів, або 

ж популяризація через сайти, в соціальних мережах 

інформації, що об’єктивно наносить шкоду суспіль-

ству. До цієї інформації належить неправдива інфо-

рмація, інформація, що входить в основу маніпуля-

тивних технологій, пов’язаних у нашому суспільс-

тві насамперед із політичною діяльністю, 

сугестивними впливами для досягнення неправомі-

рних цілей.  
У вітчизняному інформаційному просторі ма-

ють місце також і прояви кіберзлочинності. «В те-
перішній час у розпорядженні суспільства знахо-
диться сукупність різноманітних компонентів інфо-
рмаційної інфраструктури: соціальні інформаційні 
комунікації, наявні інформаційноаналітичні, біблі-
отечні, архівні та інші центри збереження й органі-
зації використання інформаційних ресурсів, нау-
кові установи, структури, пов’язані із аналізом пер-
винних масивів інформації типу "фабрика думки", 
дослідницькі фонди, соціологічні центри – всі стру-
ктури, що займаються виробництвом суспільно 
значущої інформації, включаючи управлінську, 
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економічні, політичну та для забезпечення всіх ви-
дів іншої суспільної діяльності, системи правотво-
рчого регламентування інформаційної сфери. Ці 
компоненти є комп’ютеризованими і пов’язаними 
комп’ютерними мережами з усіма галузями госпо-
дарської діяльності, життєво важливими центрами 
суспільного життя. Тому саме кібернетичні за-
грози, кібертероризм набуває особливої небезпеки 
для національної інфраструктури, захисту інформа-
ційного суверенітету України» [30].  

Висновки. Як правило, всі ці негативні прояви 
обумовлюються невідповідністю темпів правотвор-
чої роботи розвитку інформаційних технологій, по-
вільним розвитком методик протистояння негатив-
ним проявам в інформаційній сфері, відсутністю 
належної виховної роботи серед громадян, що вже 
дефакто стали членами інформаційного суспільс-
тва, але деюре цього статусу ще достатньою мірою 
не закріпили і в свідомості не зафіксували.  
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