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 адиктивна поведінка, 

  трудоголізм, суспільна криза. 

        Нині в усьому світі спостерігається загальна 
тенденція до збільшення масштабів вже існуючих 
та поява нових типів адиктивної, тобто залежної 
поведінки.  



     Додаються не хімічні –  

   гемблінг (патологічна схильність до азартних ігор),  

   трудоголізм,  

   харчові адикції (анорексія, булемія), 

   спортивна адикція, 

   шопоголізм (адикція до витрати грошей),  

   адикції відносин, 

  екстремальні види спорту, прагнення до   невиправданого ризику 
й створення небезпечних ситуацій (так званий стан перманентної 
війни),  

  Інтернет-адикція, SMS-залежність,  

  ургентна адикція (звичка перебувати в стані постійного браку 
часу), адитивний фанатизм (спортивні, музичні, політичні, 
релігійні тощо фанати),  

  синдром Тоада (так зване веселе автоводіння).  

 



Трудоголізм як одержимість роботою досліджували: 

 

 Р. Бурке, Х. Василькевич, Н.Дматрієва,  

А. Єгоров, В. Кук, Ц. Короленко, 

 Г. Орехівський, Ж. Портер, А. Робін, Б. Робінсон,  

Дж. Спенс, Д. Фассель, Дж. Шор.  

 Вивчають : психологи, медики, фахівці з менеджменту і, 
напревеликий жаль, значно менше нею цікавляться соціологи.  

          Можна констатувати, що на сьогодні бракує праць саме з 
соціологічними підходами щодо даного виду адиктивної 
поведінки.  

 



   
 1) ступінь занурення у роботу (високе, середнє, низька) 

– для трудоголіка висока;  
 2) добровільність включення у роботу – для трудоголіка 

вимушена, він і радий би її покинути, але не може через 
залежність; 

  3) отримання задоволення на роботі – трудоголік його 
не відчуває .  

А. Єгоров дає інше визначення трудоголізму, вказуючи на 
його захисний заміщувальний характер.  

Трудоголізм – це втеча від реальності через зміну свого 
психічного стану, в даному випадку за допомогою 
фіксації на роботі 



 працелюб трудоголік - 
норма праці: 8 годин; 
працює, скільки треба 
для справи;  

 понад 12 годин на день; 
понад 50 годин на 
тиждень; працює, 
скільки може (до 
виснаження); 
впевненість, що 
тривалі  часи роботи, 
особливо після 
закінчення робочого 
дня — свідчення 
відданості своїй 
професії, фірмі.    

 



 позитивне; вміє 
відпочивати, бо 
наполеглива праця 
диктує необхідність 
повноцінного 
відпочинку; широкі 
соціальні та особисті 
контакти поза роботою 
(друзі, хобі, родина); уміє 
радіти життю; 

  негативне; відпочинок – 
це байдикування;  

 страх вільного часу; 
  хобі, якщо є, то як 

продовження роботи, бо 
пов’язане з роллю 
годувальника;  

 особисті, сімейні 
відносини, друзі, тощо 
заважають, викликають 
роздратування; 
нездатність 
насолоджуватися 
життям.  
 



 створення 
матеріальних благ; 
професійне, кар’єрне 
зростання;  

 Уміння переключатися 
з роботи на неробочі 
ситуації: сидячи за 
робочим столом, думає 
про гірськолижний 
курорт 

 самоціль, праця заради 
самої праці; спосіб 
заповнення часу, 
життя. 

 Катаючись на лижах на 
гірськолижному 
курорті, думає про 
роботу; перенесення 
виконання частини 
роботи на вихідні дні та 
на період відпустки.  

 



  уміння співробітничати у 
колективі (бути командним 
гравцем); бачення загальної 
картини роботи; 
оперативність та вчасне 
виконання робочих 
завдань; задоволення від 
закінчення певної роботи, 
бо можна насолодитися 
добрим її результатом; 

 бажання працювати одному 
(невміння доручати, 
розподіляти роботу серед 
колег, звідси зосередження 
в своїх руках не тільки 
„своїх” обов’язків); 
зациклення на дрібницях; 
невкладання у необхідні 
терміни виконання завдань; 
страх закінчити роботу, 
цікавить не результат, а 
процес праці; закінчуючи 
одну справу, тут же 
замислює нову.  

 



 праця як одна з 
можливостей творчої 
самореалізації 
особистос 
Ефективність праці: 
висока 

 праця як одна із сторін 
життя; фетишизація 
праці; робота – 
„замінник” життя.  

 

 низька 



 Найчастіше до 
трудоголізму схильні 
люди інтелектуальної 
праці – вищі керівники, 
бізнесмени, люди 
творчих професій, 
зокрема письменники, 
артисти, музиканти, 
високоосвічені фахівці, 
наприклад, лікарі, 
юристи, викладачі, 
програмісти.  



 проявляється в 
патологічному зануренні 
в сімейне буття, коли 
самореалізація в інших 
сферах життєдіяльності 
(професійній) 
обмежується і перестає 
бути важливою. 
Домашній трудоголізм 
з’являється, коли сім’я 
сприймається як щит від 
страхів і тривог, коли дім 
є засобом втечі від 
проблем і труднощів. 



 В Японії на позначення  трудоголізму  
є термін „кароші”, що 
розшифровується як робота на знос, 
що веде до передчасної смерті. 

            Назва пов’язана з трагічним 
випадком, що стався на початку 1980-х 
років у японському місті Кароші. 
Прийшовши вранці до офісу, 
службовці побачили, що їх колега 
лежить долілиць на клавіатурі 
комп’ютера. Як з’ясувалося, смерть 
викликала тривала — понад 12 годин 
— понаднормова робота. Так виник 
термін   „синдром Кароші” 

 Інше явище, що стосується японських 
трудоголіків, - „ярой ісатсу”, тобто 
самогубство на грунті стресу від 
роботи.  Так, 1998 року в Японії 
відбулися рекордні 33 тисячі випадків 
самогубств через виснажливу роботу . 

 

 

 В Україні трудоголіками вважають себе 
69 %.  

 При цьому 17 % дали ствердну 
категоричну відповідь, 

  тоді як 52 % надали перевагу 
пом’якшеному варіанту „скоріше так, 
трудоголіки”. 

  Не вважають трудоголізм 
захворюванням 55 % українців,  

 а 38 % схильні вбачати в трудоголізмі 
небезпеку  та розглядати його як 
хворобу. 



  Погіршення здоров’я 
трудоголіка.  

         Йдеться, зокрема, про 
синдром хронічної втоми. З 
якою частотою зустрічається 
цей синдром точно не  відомо, 
але в США, наприклад, більше 
півмільйона людей мають 
типові його прояви і близько 
10 мільйонів осіб страждають 
від хронічної втоми 
незрозумілого походження. 
Деякі вчені вважають, що 
найближчим часом ця 
патологія уразить 1,5 % 
жителів планети 

 порушення сну.  

          В Україні далеко не всім 
нашим співвітчизникам під 
час нічного сну вдається 
відпочити від проблем, що 
виникають на роботі.  

       41 % українців зізнається, що 
робота періодично 
втручається у їхні сновидіння.     

        При цьому жінки бачать сни 
про роботу значно частіше, 
ніж чоловіки (46 % проти 36 
%).  

 Погіршення пам’яті та 
розумових здібностей.  

 



 Портрет  трудоголіка має такий 
вигляд.   

 

   

            Страх перед помилками, 
підвищена тривожність, скутість, 
невміння розслабитися та відпочити, 
втрата схильності до емпатії, 
нездатність  відверто виражати свої 
емоції.  

         Міжособистісні відносини 
сприймаються як важкі, бо 
потребують великих енергетичних 
затрат, і їх починають ще більше 
уникати (не беруть участі у вихованні 
дітей, а отже не отримують від них 
емоційного тепла, не бажають 
спілкуватися, обговорювати поточні 
сімейні питання з шлюбним 
партнером, а отже збільшуються 
сімейні проблеми тощо), занижена 
самооцінка, відчуття себе впевненим, 
енергійним, самодостатнім, 
затребуваним тільки на роботі. 

 соціальні наслідки трудоголізму 
вельми небезпечні як для 
суспільства в цілому, так і для 
окремої людини-адикта.  

 Україна теж має звернути увагу 
на це явище. Доцільними були б 
моніторинги стану розвитку цієї 
залежності серед українців;  

  значну користь в контексті 
заходів профілактики 
трудоголізму могла б мати 
популяризація в суспільстві 
цінностей здорового способу 

життя.  



 не тільки підвищує 
ризик розвитку 
нервових розладів, але 
й може призвести до 
розвитку недоумства. 
Фахівці відзначають, 
що у трудоголіків 
частіше виникають 
проблеми з 
короткостроковою 
пам’яттю. 

 Синдром емоційного 
вигорання. Синдром 
„білого комірця”. 
Серцево-судинні за 

хворювання. 
Деформація 
особистості.  



 Профілактика трудоголізму -  популяризація в 
суспільстві цінностей здорового способу життя. 

 

Любіть свою роботу  та любіть себе.  

 

 

 

Дякую за    увагу ! 


