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Анотація. Глобалізаційні трансформації у соціальній сфері та сфері здоров’я, 

зумовлені глобальними проблемами, пов’язанимиіз кліматичними змінами, масовою 

міграцією, різким економічним розшаруванням населення, впливом транснаціональних 

компаній, торгівлею людьми та війнами, сприяють зростанню рівня порушень здоров’я 

населення різних країн і в світі, особливо яскраво представлених групою соціальних хвороб. 

Останні вважаються наслідком впливу несприятливих соціально-економічних умов і 

притаманними групам людей, які проживають або працюють в таких умовах.  

Глобальні виклики здоров’я визнані глобальними проблемами, вирішення яких під 

силу міждисциплінарним і міжпрофесійним групам фахівців, із залученням зусиль 

населення. Соціальні працівники у подоланні глобальних викликів здоров’я беруть на себе 

відповідальність за виконання первинних і вторинних ролей, спрямованих на подолання 

нерівностей стосовно здоров’я, що існують як всередині країн, так і на міжнародному рівні – 

між різними країнами. Ці ролі зосереджені на забезпеченні шансу здоров’я і збагаченні 

досвіду здоров’я окремих людей, груп, громад на засадах міждисциплінарної і 

міжпрофесійної взаємодії.  
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OVERCOMING THE GLOBAL CHALLENGES OF THE SOCIAL SPHERE AND 

SOCIAL DISEASES: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH 

 

Abstract. Globalization transformations in the social sphere and the health sector are caused 

by global problems which are related to climate changes, mass migration, sharp economic 

stratification of the population, the influence of multinational companies, trafficking in human 

beings and wars. This contributes to the increase in the level of health disorders in different 

countries and in the world, especially strongly represented by a group of social diseases. The latter 

are considered to be the result of the impact of unfavorable socio-economic conditions and inherent 

in groups of people living or working in such conditions. 

Global health challenges are recognized as global problems, which are being addressed by 

interdisciplinary and interprofessional teams of professionals, with the involvement of the 

population. Social workers, in overcoming the global health challenges, are responsible for 

implementing primary and secondary roles that are aimed at overcoming the inequities in health that 

exist both internally and internationally between different countries. These roles are focused on 

ensuring the chance of health and enriching the health experience of individuals, groups and 

communities on the basis of interdisciplinary and interprofessional interaction. 

Key words: social work, health, global challenges of the social sphere, social diseases, 

social determinants of health, role of social workers in health care, interdisciplinary approach. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И 

СОЦИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация. Глобализационные трансформации в социальной сфере и сфере здоровья, 

обусловленные глобальными проблемами, связанными с климатическими изменениями, 

массовой миграцией, резким экономическим расслоением населения, влиянием 

транснациональных компаний, торговлей людьми и войнами, способствуют росту уровня 

нарушений здоровья населения разных стран и в мире, особенно ярко представленны 

группой социальных болезней. Последние считаются следствием воздействия 
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неблагоприятных социально-экономических условий и присущими группам людей, которые 

проживают или работают в таких условиях. 

Глобальные вызовы здоровья признаны глобальными проблемами, решение которых 

под силу междисциплинарным и межпрофессиональным группам специалистов, с 

привлечением усилий населения. Социальные работники в преодолении глобальных вызовов 

здоровье берут на себя ответственность за выполнение первичных и вторичных ролей, 

направленных на преодоление неровностей в отношении здоровья, что существуют как 

внутри стран, так и на международном уровне - между различными странами. Эти роли 

сосредоточены на обеспечении шанса здоровья и обогащении опыта здоровья отдельных 

людей, групп, общин на основе междисциплинарного и межпрофессионального 

взаимодействия. 

Ключевые слова: социальная работа, здоровье, глобальные вызовы социальной 

сферы, социальные болезни, социальные детерминанты здоровья, роли социальных 

работников в сфере здоровья, междисциплинарный подход. 

 

Постановка проблеми. Соціальні хвороби тісно пов’язані із соціальними 

проблемами, а отже, погіршення соціально-економічних умов та загострення 

суспільно-політичної ситуації в Україні. В умовах зовнішньої агресії на сході 

країни та, як наслідок, зростання потоку вимушено переміщених осіб зростає 

кількість охоплених соціальними хворобами людей. На додаток, особливе 

розташування нашої країни – на шляху трансферу біженців із Азії та Африки в 

Європу – посилює ризики епідемічного поширення цих захворювань і змушує 

звертати все більше увагисаме на цей сегмент проблем здоров’я населення. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), а за нею професійні організації 

соціальних працівників – Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи 

(МАШСР) і Міжнародна федерація соціальних працівників (МФСП) – 

визнають важливість участі представників різних професій, у тому числі, 

фахівців соціальної роботи, педагогів, психологів та ін. у вирішенні проблем 

здоров’я населення окремих країн і світу в умовах посилення глобалізаційних 

впливів. 

Мета статті: виявити можливості участі соціальних працівників у 

діяльності, пов’язаній зі збереженням здоров’я населення в умовах зростання 

впливів глобалізації. Були окреслені завдання: встановити особливості 

соціальних хвороб як наслідку глобалізаційних впливів; визначити шляхи 

участі соціальних працівників у подоланні соціальних хвороб.   
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «соціальні хвороби» 

в українському контексті переважно асоціюється із захворюваннями, що 

виникають у людей і розповсюджуються у зв’язку з несприятливими соціально-

економічними умовами. До переліку таких захворювань належать туберкульоз, 

хвороби, що передаються статевим шляхом (венеричні захворювання), 

ВІЛ/СНІД, короста, педикульоз та ін. Термін вперше був уведений у науковий 

обіг у 1871 р., на думку Д. Горфіна [8], авторами «Капіталу» – К. Марксом і 

Ф.Енгельсом, які наголошували на класовій природі соціальних хвороб. У 

радянський період вважалося, що соціальні хвороби не властиві суспільству 

розвиненого соціалізму, а є характерною ознакою капіталістичного ладу з його 

буржуазною економічною системою.  

Утім, в російських наукових колах питання соціальних хвороб набуло 

дещо нового значення. Так, соціолог І. Ривкіна в монографії «Социальные 

болезни современной России» (2011) обґрунтовує значення поняття «соціальні 

хвороби» як порушення в системі суспільних відносин, які негативно 

впливають на функціонування тих або інших фрагментів суспільства. Перелік 

цих хвороб, на переконання дослідниці, включає понад 100 найменувань, 

зокрема, пияцтво, злочинність, хуліганство, бідність, злодійство, бездомність, 

безробіття, агресивність, дідівщину, ксенофобію тощо [1, с.11-12]. 

Англомовні джерела тлумачать це поняття значно вужче і включають: 

1) хвороби, що передаються статевим шляхом (ХПСШ) (гонорея, сифіліс, 

хламідіоз ін.) [2]; 2) ХПСШ і хвороби, частота яких безпосередньо пов'язана з 

соціальними та економічними чинниками (наприклад, туберкульоз) [3]; 

3) ХПСШ і захворювання, які поширюються серед певних соціальних груп 

через схильність, спричинену несприятливими умовами (наприклад, 

руйнування зубів значною мірою соціальна хвороба, що єпроявом культури 

високого рівня споживання цукру) [4]; 4) ХПСШ і хвороби з найвищим рівнем 

захворюваності серед соціально-економічних груп, схильних до ниху зв’язку з 

несприятливими умовами життя або роботи [5]. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальні трансформації в 

соціальній сфері та сфері здоров’я на початку ХХІ ст. зумовлюють потребу 

зміни стратегії і тактики боротьби з соціальними хворобами та загалом із 

погіршенням здоров’я населення у світі внаслідок глобалізаційних впливів. 

Процес формування нового Порядку денного для соціальної роботи розпочався 

в 2004 р., коли керівництво МФСП, МАШСР і МРСД (Міжнародна рада із 

соціального добробуту) прийшло до висновку про необхідність створення нової 

стратегії у відповідь на глобалізаційні виклики, розпочало спільні дослідження 

в цьому (Д. ДеПанфіліс, Дж. Злотник (D. DePanfilis, J. Zlotnik), (Д. Джонес, Е. 

Юен, С. Роллет) (D. Jones, A. Yuen, C. Rollet) [6]. Один з ключових спільних 

документів – «Перша доповідь – сприяння соціально-економічній рівності», 

присвячений глобальним змінам, що супроводжують сучасне життя, вносить 

корективи у діяльність фахівців соціальної роботи у зв’язку з погіршанням 

здоров’я населення (Гонконг, 2010) [6, с.1002]. 

Визнаючи, що для багатьох людей можливості досягнення і збереження 

здоров’я не залежать від їх власних зусиль, спадковості, місця народження, 

оскільки доступ до ресурсів є переважно визначальним фактором, фахівці 

соціальної роботи вважають необхідним і підтверджують рішучість у сприянні 

соціальній справедливості стосовно здоров’я (Гана, 2011). Було визнано, що 

незадовільний стан справ у соціальній сфері, пов’язаний зішкідливим впливом 

на здоров'я і добробут народів і громад, залежить від низки 

чинників:обмеженого доступу більшості населення світу до реалізації основних 

прав;несправедливого й поганого регулювання економічних систем, керованих 

непідзвітними ринковими силами, недотримання міжнародних стандартів в 

питаннях умов праці, відсутністю корпоративної соціальної 

відповідальності,наслідком чого зростають бідність і нерівністьу питаннях 

здоров’я; загроза дотриманню прав на культурне розмаїття і на самовираження, 

завдяки яким можливеповноцінне інтелектуальне, емоційне, моральне і духовне 

життя,призводить до «стандартизації» і марґіналізації цілих народів, особливо 
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корінних і т.зв. «перших національностей» (first nation); нерівності й нестійкі 

середовища виникають внаслідок кліматичнихзмін, від впливу забруднюючих 

речовин, війн, стихійних лих, насильства, які руйнуютьжиття іздоров'ялюдей; 

розвитокгромад порушенийчерездеструктивні впливи домінуючих 

економічних, політичних, соціальних сил [7, с. 4-6]. 

Визнаючи ці реалії, представники міжнародних організацій соціальної 

роботи сформулювали основні завдання в контексті чотирьох ключових тем 

порядку денного; у межах кожної теми були окреслені три групи зобов’язань. 

Зокрема, посилення значенням ролі соціальної роботи та практиків соціального 

розвитку в сприянні оздоровленню і зміцненню спільнот. Визначальними у 

цьому зв’язку є освіти і підготовки кадрів соціальних працівників, створення 

відповідного сприятливого робочого середовища для ефективної та етичної 

практики соціальної роботи, координація наукових досліджень і діяльності по 

вдосконаленню цих елементів[6; 7]. Координація діяльності передбачає 

застосування міждисциплінарного підходу для спільного вирішення проблем 

здоров’я населення представниками різних професій, дотичних до цієї сфери – 

лікарів, медичних сестер, інших медичних працівників, соціальних працівників, 

реабілітологів, психологів, фармацевтів, дієтологів тощо. 

Стокгольмська Всесвітня конференція соціальної роботи (2012) 

наголосила на питаннях реалізації Порядку денного і виборі стратегій для дій у 

цьому зв’язку [9, с.8].У документі відзначено,що неоднозначність розуміння 

концепції та поняття соціальної роботи нерідко зумовлюють нерозуміння того, 

чим займаються соціальні працівники. Проте загальновизнаним єрозуміння 

соціальної роботи як діяльності, що прагне дотримання прав і справедливості; 

існує для допомоги, підтримки і надання можливостей тим, хто страждає від 

негативних наслідків соціальної нерівності. Соціальна робота характеризується 

вираженими функціями – соціальної інтеграції та боротьби з невдачами в інших 

ділянках політики, таких як злочинність, охорона здоров'я або освіта, –

вважають С. Асквіт, Л. Вотерхауз, К. Кларк, М. Пейн, С. Фарґіон [10-12]. 
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Негативні наслідки глобалізації для здоров'я включають: зростання 

економічної нерівності й нерівномірності відносно здоров’я між країнами і 

всередині країн (наприклад, середня тривалість життя в Японії і Канаді понад 

80 років, а в країнах Африки південніше Сахари у таких країнах, як Ботсвана, 

С’єра-Леоне, Судан тривалість життя нижча за 40 років); комерціалізація сфери 

здоров’я, обмеження доступу або й недоступність ресурсів, послуг охорони 

здоров’я («одомашнення» страждання); кліматичні зміни, що спричинюють 

міграційні процеси і порушують справедливість стосовно здоров’я; 

транснаціональні компанії, що змінюють усталені засоби існування і спосіб 

життя населення, призвели до значних за масштабами переміщень людей, 

«розквіту» торгівлі людьми і відтоку фахівців сфери здоров'я (у тому числі, 

соціальних працівників), навчених на батьківщині; військові, етнічні та інші 

конфлікти, війни, насильство, злочинність тощо. 

У контексті подолання соціальних хвороб, які постають внаслідок 

глобальних викликів та супутніх їм порушень здоров’ячерез ламання усталених 

умов життя, клімату, харчування, житлово-побутових, гігієнічних норм, стресу, 

тощо,діяльність соціальних працівників характеризується чітким означенням 

професійних меж і водночас міждисциплінарною взаємодією. Приклади заходів 

у різних регіонах світу з питань збереження здоров’я за участі фахівців 

соціальної роботи пов’язані з діяльністю для подолання стихійних лих і 

катастроф в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (участь в подіях у м. Куала-

Лумпур, 2007), допомозі громадаму подоланні руйнівних наслідків землетрусів 

і цунамі в регіоні (м. Токіо, 2011) [13], боротьбі з бідністю, за розширення прав 

і можливостей громадян Латинської Америки і Карибського басейну (Кариби, 

2011) [14], підвищенням згуртованості в європейському регіоні, 

демонструванням актуальності соціальної роботи («Хартія прав соціальних 

працівників», прийнята МФСП Європейського регіону [15] тощо. 

У підсумковомудокументі «Здоров’я і хвороба» (Consultation Paper: 

Health and Illness Health), затвердженому загальними зборами МФСП (Бразилія, 
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2008) задекларовано позицію соціальної роботи у питанні здоров’єзбереження 

[16, с.2].Представники МФСП вважають, що всі люди мають рівне право на 

користування основними соціальними умовами досягнення здоров'я. Усі люди 

мають рівне право на доступ до ресурсів і послуг для здоров'я та до соціальних 

послуг, спрямованих на попередження хвороб, травм і порушень. Фахівців 

соціальної роботи вважають здоров'я життєвим ресурсом, а особи з поганим 

станом здоров'ям дуже часто зазнають стигматизації та дискримінації. З огляду 

на це соціальні працівники співпрацюють із людьми для максимізації їхніх 

шансів на здоров'я і здоров’я членів їх сімей та громад. Соціальна робота 

розуміє здоров'я як біопсихосоціодуховний феномен – цілість фізичного, 

психічного, соціального і духовного благополуччя, а не тільки відсутність 

хвороб або фізичних дефектів (ВООЗ, 1948 р.). 

На переконання фахівців МФСП, сьогодні є три основні причини до 

визнання всієї соціальної роботи як діяльності у сфері збереження здоров'я: 

а) майже всі люди, з якими взаємодіють соціальні працівники вже зазнали втрат 

здоров’я або їм загрожує вплив соціальних умов середовища, в яких вони 

живуть; б) щодень соціальні працівники в різних умовах і місцях практики 

починають роботу із базових засад для здоров'я – соціальних детермінант – 

адекватного доходу, добробуту, належної якості житла, безпечних умов праці, 

безпечного і стійкого навколишнього середовища, підтримуючих особистихі 

суспільних відносин; в) соціальні працівники щодня докладають зусиль для 

уможливлення доступу людям до максимального використання переваг 

ефективної охорони здоров'я, при цьому виконують відповідні ролі в умовах 

медичних закладів, працюють під керівництвом професіоналів сфери охорони 

здоров'я, у складі міждисциплінарних команд здоров’я [16, с.3]. 

Комісія із вивчення соціальних детермінант здоров’я (КСДЗ) при 

Європейському бюро ВООЗ вважає досягнення рівності в питаннях здоров’я 

населення європейського континенту найважливішими і основоположними у 

здоров’єзбережувальній діяльності як соціальних працівників, так і фахівців 



Theory and methods of educational management № 1(21), 2018 

9 

інших спеціальностей і галузей, оскільки питання здоров’я населення офіційно 

визнано ООН і ВООЗ проблемою, що потребує міждисциплінарного і 

міжгалузевого підходу до розв’язання. Основні рекомендації КСДЗ з цього 

приводу: поліпшувати умови повсякденного життя; вирішувати проблеми 

несправедливого розподілу влади, грошей і ресурсів; встановлювати і розуміти 

проблему і оцінювати її вплив [17; 18]. 

Соціальна робота у цьому контексті зосереджена на двох ключових 

аспектах нерівності у стані здоров'я – шансами здоров’я і досвідом здоров’я. 

Шанси здоров'я – це можливості людини бути хворою або залишитися при 

доброму здоров’ї, жити довго або несподівано померти (загинути); все це 

«продукт» впливу економічних, соціальних, політичних і екологічних чинників; 

усунення цих факторів є суттю первинних ролей соціального працівника у 

сфері здоров’я. Досвід здоров'я є досвідом людини жити і боротися з хворобою, 

вважається продуктом ресурсів, до яких людина може отримати доступ для 

запобігання, лікування або полегшення захворювання і зміцнення здоров'я. 

Допомога в забезпеченні та розширенні цих ресурсів – суть вторинних 

ролейсоціальної роботи у сфері здоров'я. Ці основні для соціальних працівників 

роліможуть реалізуватися у всіх місцях практики. У медичних установах 

соціальні працівники виконують ролі, пов’язані з допомогою людям в доступі 

до медичної допомоги, ведуть переговори від імені клієнта з медичним 

персоналом, консультації щодо рішення про стаціонарне лікування або 

забезпечення вдома послугами з управління хворобою [17, с.6]. 

Концептуальні засади соціальної роботи у питаннях збереження здоров’я 

населення в контексті глобалізаційних трансформацій соціальної сфери 

передбачають: подолання разючої нерівності щодо здоров’я між розвиненими 

країнами та країнами, що розвиваються; сприяння економічному і соціальному 

розвитку задля досягнення вищого рівня здоров’я для всіх; заохочення 

населення до захисту індивідуального здоров'я як засобу сприяння сталому 

економічному і соціальному розвитку, оскільки це – шлях до підвищення якості 
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життя і досягнення миру в усьому світі; здоров'я населення є обов'язком урядів 

і не повинно бути сферою виключно ринкових сил чи індивідуальної 

відповідальності громадян; участь у прийнятті рішень щодо свого здоров’я має 

індивідуальний і колективний вимір, оскільки вказує на право і обов'язок 

водночас [16, с.10]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. 

Підсумовуючи результати проведено дослідження зазначимо, що соціальні 

працівники у світі є активними учасниками процесу, пов’язаного зі 

збереженням здоров’я населення у своїх країнах і на міжнародному рівні. Вони 

беруть участь у вирішенні глобальних проблем, що зумовлюють глобальні 

зміни у стані здоров’я населення, і в першу чергу, викликають зростання рівня 

соціальних хвороб. Для подолання цього глобального виклику у соціальних 

працівників є важливий ресурс – первинні та вторинні ролі у сфері здоров’я, 

пов’язані з подоланням нерівностей стосовно здоров’я, засновані на 

міждисциплінарній взаємодії фахівців. 

До подальших напрямів наукового пошуку визначено дослідження змісту 

професійної підготовки соціальних працівників до виконання відповідних 

первинних і вторинних ролей у сфері здоров’я. 
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