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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 

 

Події початку ХХІ ст. переконують нас у тому, що стабільність, мир 
й безпека людства все ще залишаються нездійсненою мрією. У різних 
куточках планети спалахують військові конфлікти, внаслідок яких гинуть 
люди. Кліматичні та техногенні катастрофи доповнюють страждання 
людей. Тож створення військового інституту, спроможного забезпечити 
безпеку людини і суспільства в цілому, реформування армії, що дісталася 
нам у спадщину від минулого, – це вимога часу. 

Гарантії правового і соціального захисту громадян України, які 
виконують конституційний обов’язок щодо захисту Вітчизни, 
забезпечуються відповідно до законів України «Про Збройні сили 
України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб», «Про державні гарантії соціального захисту 
військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з 
реформуванням Збройних сил України, та членів їхніх сімей» та іншими 
законами. 

Специфіка соціально-педагогічної роботи з військовослужбовцями 
розглядалася такими вченими, як: Андреєва Т. І., Беденко-Зваридчук О. А., 
Дубровіна І. В., Куліков В. І., Легуша С. М., Максимова Н. Ю., Шипіцина Л. 
М. та інші. 

Збройні сили України йдуть сьогодні шляхом військової реформи. 
Досягнення мети цих реформ передбачає вирішення багатьох непростих 
питань, але найскладніше з них пов’язане з творенням нової, адекватної 
часові особистості військовослужбовця. Сьогодні особовий склад 
Збройних сил України представлений військовослужбовцями-чоловіками, 
та невеликою кількістю військовослужбовцями-жінками. При чому 
кількість жінок в Українських Збройних силах постійно збільшується 
[1, с. 80]. Слід зазначити, що у Збройних силах України відбувається не 
простий процес становлення гендерної політики. Це в першу чергу 
пов’язано з консервативністю структури. 

Джерелом прав та гарантій військовослужбовців є держава. Вона 
законодавчо визначає умови проходження військової служби кожної 
категорії військовослужбовців та працівників, закріплює їх права, розміри 
грошового утримання, матеріального забезпечення та ін. Держава  
також надає необхідну соціальну та іншу допомогу тим категоріям 
військовослужбовців, які її потребують. У цьому полягає головна умова 
ефективного соціального захисту специфічної категорії громадян – 

військовослужбовців. 
Не менш важливим завданням є проведення соціально-правової 
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роботи як комплексу організаційно-методичних і правових заходів, що 
спрямовані на роз’яснення особовому складу соціальної політики держави, 
ознайомлення військовослужбовців, працівників та членів сімей із їхніми 
соціальними правами, гарантіями, пільгами та компенсаціями за особливі 
умови життєдіяльності. 

Пріоритетним завданням соціальної роботи є надання консультативної 
допомоги військовослужбовцям, членам їх сімей, командирам і 
начальникам з метою інформування про існуючі можливості та шляхи 
розв’язання соціальних проблем. 

Слід відзначити що здійснення координаційно-методичної діяльності 
з соціальних питань є компетенцією організаторів військово-соціальної 
роботи. Сенс цієї діяльності в узгодженні й упорядкуванні організаційних і 
практичних соціальних заходів, що здійснюють органи військового 
управління та окремі посадові особи. 

Серед інших завдань соціальної роботи – всебічний аналіз стану 
соціального захисту військовослужбовців, працівників та членів їхніх 
сімей. Зміст цього завдання у визначенні рівня реалізації прав і свобод всіх 
категорій особового складу, задоволення матеріальних та духовних потреб, 
надання пільг та компенсацій, захищеності особистої гідності, безпеки у 
процесі повсякденної діяльності та навчань [2, с. 63]. 

Особливого значення у соціальній роботі набуває взаємодія з 
державними органами і громадськими організаціями з питань реалізації 
пільг і прав, визначених законодавством України щодо соціального 
захисту військовослужбовців, звільнених з військової служби, працівників 
військ та членів їхніх сімей. Сутність цього завдання у раціональному 
поєднанні зусиль трьох суб’єктів соціальної роботи: державних органів, 
громадських організацій і органів військового управління, налагодження їх 
ділової взаємодії, інтеграція до єдиної системи військово-соціальної 
роботи. 

Активна військово-соціальна робота сприяє формуванню у 
особового складу уявлень про соціальні потреби, розуміння реальних 
можливостей їх задоволення. Вона надає можливість набути необхідні 
соціальні якості для налагодження здорових відносин із оточуючими, 
уміння вирішувати власні соціальні проблеми [3, с. 34]. 

Особливе місце у вирішенні цих питань належить виховним органам, 
які є безпосередніми організаторами військово-соціальної роботи у 
військових частинах і підрозділах. Саме вони відповідають за її 
планування, методичне забезпечення та координацію зусиль всіх ланок 
військового управління. 

В цілому необхідно сказати, що існує багато не виявлених та не 
вирішених питань, які допомагають глибше дослідити сутність соціальних 
проблем військовослужбовців для організації найбільш дієвих методів їх 
вирішення. 
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При подальшому дослідженні актуальним стає найбільш повне 
усвідомлення соціальних проблем військовослужбовців та їх сімей та 
постійної напруги як у теоретичних обґрунтувань, так і у практичній 
допомозі даній категорії у вирішенні їх проблем. Не потрібно забувати, що 
найкраще вирішення проблем – це прогнозування та недопущення її 
виникнення. 
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ПЕРЕВАГИ ОНЛАЙН СЕРВІСУ  
З ПРОДАЖУ ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ 

 
Розвиток сучасної торгівлі в Україні характеризується широко-

масштабним використанням комп’ютерної техніки, комп’ютерних 
комунікацій та інформаційних технологій. Сьогодні, завдяки активному 
розвитку і просуванню нових технологій, для переважної більшості 
населення Інтернет вже не є чимось далеким і недосяжним. Він не тільки 
міцно увійшов в наше повсякденне життя як джерело інформації та розваг, 
але і став невід’ємною частиною бізнесу. Так, наявність власного онлайн 
сервісу з продажу в наш час є необхідним атрибутом і запорукою успішної 
діяльності будь-якої сучасної компанії. Цей напрямок Інтернет-бізнесу 
цікавить не тільки людей, які ведуть свій бізнес виключно в мережі, але й 
власників реальних магазинів. 

Відтак, придбання цифрової техніки – один з найпопулярніших видів 
шопінгу на сьогоднішній день. Практично кожен день на ринок надходить 
нова модель гаджета, телевізора або рідкокристалічного телевізора. На 
жаль, не всі мають можливість регулярно відвідувати магазини і 
дізнаватися про останні надходження. Саме з цієї причини більшість 
покупців вважають за краще купувати техніку в Інтернет. У чому ж 
переваги таких онлай-покупок. 

Мабуть, найголовніший плюс – можливість ознайомитися детально з 


