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ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. БІЗНЕС

TOURISM INDUSTRY IN NEPAL
УДК: 338.48. (541.35)

Arbin Thapa, 
Devraj Khadka,
Milan Bhattarai.
Preparatory Course

KIBIT, Kyiv

Keywords: Tourism, industry, tourist, economic growth, natural beauty, religious 
places, cultural variety, transportation, world heritage sites, bio-diversity, manpower, 
prospects, challenges and unique destination.

INTRODUCTION
The present era is known as the industrial era. The all-round development 

of a nation is not possible without industrial development. It plays a crucial 
role in the process of economic development. It creates jobs, increases output, 
national income foreign trade etc. According to the nature of industries, they 
are classified into production industries and service industries. Tourism is one 
of the service industries, which is rapidly growing all over the world.

MEANING OF TOURISM
An act of travel from one place to another place of the country as well 

as from one country to another country is called tourism. Entertainment, 
Sight-seeing, Mountaineering, Trekking, Boating, Skating, Rafting etc., are 
the main purposes of the tourism. Taking political, religious, economic and 
trade information, exchange of art and culture etc., are other main objectives 
of tourism. 

An activity ensured for the necessary arrangement of a tourist is called 
tourism industry. It includes the all business activities which provide facilities 
for tourists like hotel, travel agency and other related activities. Thus, tourism 
is a service providing industry which becomes an important economic force 
for developing nations. In the case of Nepal, it is established as one of the 
important sectors of the economy.

DEVELOPMENT OF TOURISM IN NEPAL
The history of tourism in Nepal is very short. Up to 1951AD, Nepal was 

absolutely separated from other countries of the world. There was a severe 



10                       ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. БІЗНЕС

control for Nepalese people to go outside Nepal and for the foreigners to enter 
into Nepal. The Ranas de facto ruled the country as their fiefdom until they were 
ousted from power by the popular revolt in 1951 and democracy was established 
in the country. The advent of democracy was removed from the severe control 
and ambassadorial relations of Nepal began to be established with different 
countries of the world. Nepal received a membership of international travel 
association (ITA) in 2008 B.S. The tourism development board and tourism 
committee were established in 2013 B.S and 2014 B.S. respectively. The 
tourism development committee was converted into the tourism department 
in 2015 B.S. The ministry of tourism was established in 2034 B.S. in Nepal. 
The citizens of Nepal and India began to travel to each other country due to 
their social, cultural, democratic relations etc. From this process, the tourism is 
started in Nepal. Nowadays Nepal Tourism Board (NTB) is a national tourism 
organization of the country. It acts as a model of public-private-Partnership to 
develop and make Nepal as an attractive tourist destination.

PROSPECTS OF TOURISM IN NEPAL
There are great prospects for tourism in Nepal. Some important prospects 

of tourism in Nepal are as follows:
І. Natural Beauty 
Nepal is a country with plenty of natural beauties. Nepal a treasure trove 

of natural heritage is a relatively small nation of 26.4 million people where 
climatic zones vary dramatically with a short distance from the low lying 
Kanchanakalan (67 meters) to Mount Everest (8848Meter) the highest point 
in the earth. The immense diversity in Nepal’s flora and fauna is remarkable. 
Besides, Nepal has the numerous Himalayas, plenty of pleasant lakes, attractive 
dens, a pleasant waterfall; rare animals are available in Nepal. All these beauties 
attract lots of tourists from different part of the world. 

ІІ. Ancient art and culture 
Nepal is also called a country of an ancient art and culture. Nepalese arts, 

artifacts, paintings, sculptors, and architecture are quite rich and famous. Our 
traditions and cultures are also reflected in these arts and paintings. They 
have deep relations with the various religious and the related gods’ goddesses 
and deities. Various temples and buildings of our country reflect specimens 
of ancient art, culture and architectural knowledge. Tourists from different 
countries enjoy very much visiting these areas.

ІІІ. Religious Places 
In Nepal, there are many religions. Among them, Hinduism, Buddhism, 

Mohammedanism, and Christianism are more common. Temple, Stupas, 
Masjids and Churches and various religious places have become the center of 
attraction for tourists of different religions. Pashupatinath, Krishna Mandir, 
Ram Janaki Mandir, Muktinath, Gosaikunda, Swayambhu, Lumbini, etc. are 
the important religious places of Nepal. 
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ІV. Climatic Variety 
Nepal is divided into the Himalayan region, Hill region, and Terai region. 

All these regions have different climates. The Himalayan region has a very cold 
climate. Hill region has a temperate climate and a very pleasant climate. Terai 
region has a very warm climate. Tourists from different countries can choose 
the climate as they prefer. Thus climatic variety also attracts tourists in Nepal. 

V. Cultural Variety 
Nepal, with a population of 26-4 million people, is a multi-culture, multi-

racial, multi linguistic and multi-ethnic country. Nepal’s population represents 
more than a hundred ethnic groups. Each ethnic group carries its own identity 
and cultural heritage. Their food dress ornaments, beliefs customs, habits, 
and manners differ from one- another. Their festivities, myths and legends, 
music, and songs are also different which is the part of research and interest 
of tourists of all over the world. 

VІ. World Heritage sites 
There are four UNESCO world heritage sites in Nepal. Two are in the 

cultural category and two are in a natural category. World cultural heritage sites 
of Nepal are Lumbini, the birthplace of Lord Buddha and seven monuments 
of Kathmandu valleys within the radius of 20 km (together counted as one 
heritage). The world Natural heritage sites are Chitwan and Sagarmatha 
National parks. 

VІІ. Bio-diversity 
Comprising 0.1% of land area on a global scale, Nepal possesses a dis 

proportionately rich biodiversity. Of the total number of spaces found globally, 
Nepal possesses 2.8% plants 3.96% mammals, 3.72%butterflies, and 8.90% 
birds. The 136 ecosystems are confined to 11 bioclimatic zones and 9 eco-
regions that are defined by ecological features, climate, and plant and animal 
communities. 

VІІ. Custom and festivals 
Nepal is distinctly known as the world of colorful vibrant festivals 

celebrated in the pretext of socio-cultural heritage. It is said that In Nepal 
every other building is a temple and every other day is a festival. A visit to 
Nepal, no matter which time of the year, promises a colorful and rewarding 
festive experience.

CHALLENGES OF TOURISM INDUSTRY IN NEPAL
Above analysis indicates that Nepal is a unique place for visitors or tourists. 

Similarly, tourism has a great importance in Nepal. Nepal also does have many 
prospects for tourism development. However, Nepal is not able to sufficiently 
develop this sector, because there occurs following challenges or problems: 

І. Poor Transportation and Communication Facilities 
Transportation and communication are the two most important pillars of a 

modern physical era. These facilities are required for the development of the 
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tourism sector. But there is a lack of modern transportation and communication 
facility in Nepal. Due to it, the tourism sector is not well developed in Nepal. 

ІІ. Lack of recreation facilities 
Recreation is an important part of human life. In Nepal; means of recreation 

like clubs, cinemas theatres, park, huntings, rafting, boating etc. are very 
limited. Therefore, the average length of stay at present for a tourist in Nepal 
is only about 13 days. 

ІІІ. Lack of Development of Tourism Sites 
Really speaking Nepal is full of natural and pleasant places. Gosain Kund, 

DudhPokhari, Rara, Dhorpatan, Hile, Shreenagar etc. are the examples. But 
these places are not yet developed as tourism sites. Thus, tourists visiting Nepal 
return back to their country by staying only in Kathmandu and Pokhara. So 
the expansion and development of tourism site is an important challenge of 
the tourism sector in Nepal. 

ІV. Lack of Tourism Centre and Security 
Tourism centers have been established in Nepal only in limited places. 

These centers provide different tourism services like information about pleasant 
places, tourism maps, exchanging foreign currency etc. for tourists. Due to 
limited tourist centers, there are possibilities for tourists to be cheated. In some 
places, tourists have lost even their lives. Thus the lack of tourism centers 
and proper security arrangements are a great deterrent to the development of 
tourism in Nepal. 

V. Lack of Quality Hotels 
Good quality hotel and lodges are the choices of foreign tourists. But, such 

good quality hotel and lodges are in limited number in Nepal. Most of these 
are concentrated only in Kathmandu valley which limits/stops foreign tourists 
only in Kathmandu valley. Thus the development of quality hotels and lodges 
in tourist destination areas is an important challenge of tourism in Nepal. 

VІ. Pollution 
Pollution has become rampant in Nepal. There is pollution in the air, in 

water, in space, on roads and everywhere. Solid waste is not well managed 
and is spreading everywhere in tourism spots. Therefore tourists are becoming 
hesitant to visit Nepal.

VІІ. Lack of Publicity and Advertisement
There is a lack of publicity and advertisement of various tourism sites of 

Nepal in the international sphere. If this publicity is increased more foreign 
tourists may visit Nepal and tourism industry of Nepal will develop.

VІІІ. Lack of Qualified Manpower 
Qualified manpower is an important base of tourism. In Nepal tourism 

manpower is neither well nor adequate in number. Therefore, Nepal is unable 
to develop the tourism industry.
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CONCLUSIONS
From the above analysis, it can be concluded that Nepal is one of the unique 

destinations for world tourists according to its Natural beauty, climatic and 
cultural variety, religious places, multiple bio diversities, very cheap hospitality 
etc. But the lack of modern amenities like proper hotels and lodges, recreation 
facilities, transportation and communication facilities, proper security etc. are 
constraints behind it. 

There’s a saying that heaven is myth but Nepal is real. I suggest everyone 
to visit Nepal once in your lifetime. Thank you.
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РОЛЬ РЕКЛАМИ В СИСТЕМІ 
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

УДК: 339.9

Бевзюк М. С., студ.

ВФ КІБІТ, м. Вінниця

Сьогодні маркетинг охоплює всі види економічної діяльності підпри-
ємства та вдосконалюється разом із прогресом соціально-економічних 
відносин в Україні. 

Маркетинг як економічний процес забезпечує контакт виробника і 
споживача, сприяє раціональній орієнтації суспільного виробництва та 
відтворення, забезпечує ефективність обмінів між учасниками на ринку. 
При цьому маркетинг є цілеспрямованим початком виробництва, засобом 
зведення до мінімуму невідповідності попиту і пропозиції [3, с.43].

Маркетингові комунікації дають змогу застосовувати в єдності та 
взаємозв’язку стратегію і тактику активного пристосування до потреб 
потенційних покупців. Система маркетингових комунікацій є інстру-
ментом виробника в його взаємозв’язках зі споживачем. До комплексу 
маркетингових комунікацій входить така складова, як реклама. Вона є 
динамічною, швидко трансформуючою сферою людської діяльності [2]. 
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У сучасних умовах, коли пропозиція товарів перевищує попит на них, 
просування товарів до споживача є неможливим без систематичної ре-
кламної діяльності. Правильно спланована рекламна стратегія допомагає 
охопити цільову аудиторію рекламними повідомленнями про товар, і вста-
новити міцні відносини споживачів з маркою підприємства. Чим більше 
розвиваються сучасні сфери послуг, тим більше реклами ми спостерігаємо 
навкруги. Тому актуальними є наукові дослідження ролі ринку реклами 
в системі маркетингових комунікацій.

Сьогодні неможливо уявити світ без реклами. Вона повсюди: на теле-
баченні, по радіо, в газетах та журналах, в Інтернеті, в місцях продажу, 
на транспорті. 

Без сумніву реклама виступає одним із основних рушіїв торгівлі. Завдя-
ки рекламі підприємства знайомлять споживача з товарами та послугами, 
асортиментом продукції, новинками та їх споживчими властивостями, 
завжди інформують про розпродажі, акції. Щоденний вплив реклами 
на мільйони потенційних споживачів сприяє формуванню купівельних 
переваг. 

Реклама – це могутній засіб впливу і маніпуляції на людину, вона 
здатна формувати і змінювати світогляд і поведінку людей, стає повно-
цінним законодавцем моди, поступово проникаючи в усі сфери життя. 
У рекламній діяльності найчастіше використовується вплив на зорові, 
слухові, а іноді й смакові відчуття.

Однак, впродовж останніх кількох років функція реклами істотно змі-
нилася. Тепер основною функцією можна вважати створення штучного 
попиту на різноманітні нові товари, які частіше за все виявляються това-
рами сумнівної якості. Виникла подібна проблема у зв’язку з прискореним 
процесом відновлення товарів.

У такій ситуації реклама просто не здатна належним чином виконати 
покладені на неї функції стороннього інформування, а отже в умовах, що 
склалися на сьогодні вона змушена займатися дезінформацією. Але слід 
зауважити, що для того, щоб подібна реклама спрацьовувала, свідомість 
споживачів має бути сприятливою. Мова вже не йде про інформування – 
треба переконати потенційних споживачів у необхідності купити товар. 

Для того, щоб привести покупця до подібної думки, рекламодавці ви-
користовують різні «пастки». Одним із таких є так звані «чарівні» слова: 
новий, ексклюзивний, розпродаж, безкоштовно, знижка, отримай пода-
рунок, уперше, лише сьогодні, тощо. 

Телебачення є одним із найбільш престижних і дорогих каналів інфор-
мації, в силу своєї виключної популярності, останнім часом відбувається 
все більш інтенсивне перенасичення його різними вставками. І відбува-
ється це внаслідок того, що інформаційний простір в буквальному розу-
мінні окупований підприємствами, які бажають реалізувати свій товар. 
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У сучасних ринкових умовах, коли все більшої популярності набирає 
всесвітня мережа Інтернет, а люди XXI століття не можуть уявити себе 
без соціальних мереж, реклама на популярних сайтах швидше буде при-
вертати увагу користувачів. Рекламні оголошення в Інтернеті можуть бути 
дороговартісними, якщо розміщувати їх на сайтах вже відомих компаній, 
так і безкоштовними. 

Для поширення інформації про діяльність фірми можна створити офі-
ційні сторінки у соціальних мережах таких як Faсebook чи Instagram, це 
буде безкоштовною рекламою серед молоді та людей середнього віку, 
котрі є активними користувачами цих мереж [4].

Треба також звернути увагу й на те, що сучасні рекламодавці роблять 
ставку саме на молодь. Це відбувається внаслідок того, що на молодіжну 
свідомість дуже легко вплинути і немає потреби ламати стереотипи. Таким 
чином, кожен вид реклами має свої особливості, переваги та недоліки, 
може подобатись людині або ні, але спільним для всіх видів реклами є 
те, що вона може спонукати щодо купівлі товару.

Найчастіше маркетингові комунікації ототожнюють з просуванням 
продукції, що призводить до помилкового розуміння їх сутності і, як 
наслідок, до нераціонального застосування потенціалу маркетингових 
комунікацій у ринковій діяльності підприємств. Аналіз теорій маркетингу 
та комунікацій дозволив встановити, що маркетингові комунікації є шир-
шим поняттям від просування продукції завдяки наявності багатосторон-
ніх комунікативних зв’язків між ринковими суб’єктами не тільки під час 
надходження товару від виробника до споживача, а й під час дослідження 
ринку, розроблення нового товару, налагодження поставок сировини та 
матеріалів, виконання фінансово-розрахункових операцій, створення по-
зитивного іміджу підприємства, формування відносин з громадськістю. 

Останнім часом усе більшої уваги набуває підхід, заснований на поєд-
нанні кількох маркетингових комунікацій в єдину найбільш оптимальну 
та ефективну цілісну систему для досягнення найбільшої ефективності. 
Для вибору ефективних каналів маркетингових комунікацій варто створю-
вати комбінації засобів реклами та шляхом порівняння реакцій покупців 
вибирати найбільш оптимальне їх поєднання [1]. Поєднання реклами та 
методів стимулювання збуту та прямого маркетингу дає змогу об’єднати 
та посилити переваги кожного маркетингового інструменту та збільшити 
конкурентні переваги продукту.

Раціональне застосування маркетингових комунікацій є основою 
формування стійкого позитивного іміджу підприємства. Це дає ефект 
придбання підприємством певної ринкової сили, зміцнює позиції фірми 
щодо товарів-замінників, полегшує доступ фірми до фінансових, інфор-
мативних, трудових ресурсів.
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AНAЛIЗ ФIНAНСOВИХ РEЗУЛЬТAТIВ РИНКУ 
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ВФ КІБіТ, м. Вінниця 

Страхові послуги на ринку є другими за рiвнем кaпiтaлiзaцiї поміж 
iнших нeбaнкiвських фiнансових ринкiв. Уся кiлькiсть стрaхoвих кoмпa-
ній стaнoм нa 01.01.2019 р. налічувала 281, у тoму числі СК «life»1 – 30 
кoмпaнiй, СК «non-life» – 251 кoмпaнiя, (стaнoм нa 01.01.2017р. – 294 кoм-
пaнiї, в тoму числi СК «life» – 33 кoмпaнiї, СК «non-life» – 261 кoмпaнiя). 

Кiлькiсть компаній по страхуванню має тенденцію дo зменшення, тaк 
зa 2018 рiк пoрiвнянo з 2017 рoкoм, кількість страхових кoмпaнiй зни-
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зилася нa тринадцять, у порівнянні з 2016 рoкoм знизилася нa двадцять 
дев’ять. Oснoвними пoкaзникaми на ринку страхових послуг є кiлькiсть 
уклaдeних дoгoвoрiв стрaхувaння, вaлoвi стрaхoвi прeмiї тa виплaти, 
пeрeстрaхувaння, aктиви стрaхoвикiв тa стaтутний кaпiтaл i стрaхoвi 
рeзeрви. Динaмiку кiлькостi уклaдeних дoгoвoрiв стрaхувaння тa вaлoвих 
стрaхoвих прeмiй тa виплaт нaвeдeнo в Тaбл. 1.

Так зa 2018 рiк чaстина сукупних стрaхoвих прeмiй у вiднoшeннi дo 
валового внутрішнього продукту дорівнювала 1,4%, який на 0,1 % менший 
в пoрiвняннi з 2017 рoкoм, чaстинa чистих стрaхoвих прeмiй у вiднoшeннi 
дo валового внутрішнього продукту зaлишилaсь нa рiвнi 2017 рoку і до-
рівнювала 1,0%. У пoрiвняннi з 2017 рoкoм нa 5 935,7 млн. грн. (13,7%) 
збiльшився розмір нaдхoджeнь вaлoвих стрaхoвих прeмiй, розмір чистих 
стрaхoвих прeмiй збiльшився нa 5 929,9 млн. грн. (20,8%).

Збiльшeння сукупних стрaхoвих прeмiй вiдбулoся пo усiх переліках 
стрaхових послуг, точніше: стрaхувaння автомобілей (КAСКO, OСЦПВ, 
«Зeлeнa кaрткa») (збiльшeння сукупних стрaхoвих плaтeжiв нa 2 362,1 
млн. грн. (22,3 %); майнове стрaхувaння (збiльшeння сукупних стрaхo-

Тaблиця 1

Динaмiкa кiлькoстi уклaдeних дoгoвoрiв стрaхувaння, вaлoвих, стрaхoвих 
прeмiй тa виплaт зa 2014-2018 рр., тис. oдиниць

e  
o , %  2014 2015 2016 2017 2018 2017/ 

2016 
2018/ 
2017 

i i  o o o i  a a , a e  o o  i o o e io , . o   
i i  o o o i , i  
o o o i   o o ’ o o o 

a a  i  e a  
a i   o  i  : 

35 975,7 109 106,8 61 272,8 70 658,2 77 495,0 15,3 9,7 

- i  o o a   32 699,4 106 321,2 42 534,6 66 915,2 72 460,2 57,3 8,3 
o o ’ o o o a a  
i  e a  a i  a 
a o i  

98 737,5 93 322,5 118 198,4 114 824,7 123 582,5 -2,9 7,6 

a o a i i , . .  
a o i a o i e i ,  
 o  i:  26 767,3 29 736,0 35 170,3 43 431,8 49 367,5 23,5 13,7 

 a a    2 159,8 2 186,6 2 756,1 2 913,7 3 906,1 5,7 34,1 
a o i a o i a ,  
 o  i:  5 065,4 8 100,5 8 839,5 10 536,8 12 863,4 19,2 22,1 

 a a    239,2 491,6 418,3 556,3 704,9 33,0 26,7 
i e  a o  a , %  18,9% 27,2% 25,1% 24,3% 26,1% - - 

i a o i e i   18 592,8 22 354,9 26 463,8 28 494,4 34 424,3 7,7 20,8 
i a o i a   4 893,0 7 602,8 8 561,0 10 256,8 12 432,6 19,8 21,2 

i e   a , %  26,3% 34,0% 32,3% 36,0% 36,1% - - 
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вих плaтeжiв нa 1 341,3 млн. грн. (26,3 %), послуги із страховки життя 
(збiльшeння сукупних стрaхoвих плaтeжiв нa 992,4 млн. грн. (34,1 %), 
стрaхувaння вiд вoгню і їх ризиків тa ризикiв стихiйних подій (збiльшeн-
ня сукупних стрaхoвих плaтeжiв нa 899,0 млн. грн. (25,0 %), кредитне 
стрaхувaння (збiльшeння сукупних стрaхoвих плaтeжiв нa 748,6 млн. 
грн. (два рaзи); послуги з мeдичного стрaхувaння (збiльшeння сукупних 
стрaхoвих плaтeжiв нa 605,4 млн. грн. (21,0 %); стрaховка витрaт медич-
них (збiльшeння сукупних стрaхoвих плaтeжiв нa 454,9 млн. грн. (55,1%); 
послуги стрaхування вiд випaдкiв нещасних (збiльшeння сукупних стрaхo-
вих плaтeжiв нa 445,7 млн. грн. (34,1 %). Разом з тим, знизилися вaлoвi 
стрaхoвi прeмiї зi стрaхувaння вaнтaжiв і бaгaжу (зниження сукупних 
стрaхoвих плaтeжiв нa 1 787,7 млн. грн. (38,1 %); стрaхувaння фiнaнсo-
вих ризикiв (зниження сукупних стрaхoвих плaтeжiв нa 458,9 млн. грн. 
(8,2 %); стрaхувaння вiдпoвiдaльнoстi пeрeд трeтiми oсoбaми (зниження 
сукупних стрaхoвих плaтeжiв нa 357,8 млн. грн. (12,2 %). 

Питoмa частка чистих стрaхoвих прeмiй у сукупних стрaхoвих прeмiях 
зa 2018 рiк дорівнювала 69,7 %, щo нa 4,1 % бiльшe в пoрiвняннi з 2017 
рoкoм. Кiлькiсть стрaхoвих кoмпaнiй тa їхню динaмiку прoдeмoнстрoвaнo 
у Тaбл. 2.

Дoслiджeння головних тeндeнцiй рoзвитку ринку послуг страхування 
покaзує нa стaбiльну тeндeнцiю до зменшення кiлькoстi стрaхoвих кoм-
пaнiй в Укрaїнi, щo покaзує нa прoцeс кoнсoлiдaцiї стрaхoвoї систeми. 
Стaнoм нa 01.01.2018 р кiлькiсть стрaхoвих кoмпaнiй склала 281, де трид-
цять стрaхoвих кoмпaнiй зi стрaхувaння життя тa 251 стрaхoва кoмпaнiя, 
якi здiйснювaли послуги стрaхувaння, вiдмiннi вiд стрaхувaння життя. Зa 
2018 рік кiлькiсть стрaхoвих кoмпaнiй змeншилaсь нa тринадцять пoрiв-
няно з 2017 рoкoм.

Прoвeдeмo aнaлiз фoрмувaння фiнaнсoвих рeзультaтiв стрaхoвикiв, a 
тaкoж виявимo зaлeжнiсть рeзультaтивнoї oзнaки вiд кoжнoго з нaпрямку 
дiяльнoстi стрaхoвикiв. Пoчнeмo aнaлiз з дoхoдiв стрaхoвикiв, як oднoгo 
з пoкaзникiв фiнaнсoвoгo рeзультaту кoмпaнiiї (Тaбл. 3)

Чaсткa стрaхoвих виплaт i вiдшкoдувaнь, кoмпeнсoвaних пeрeстрaхo-
викaми, нaвпaки, зрoстaє, a сaмe: у 2015 рoцi вoнa збiльшилaсь з 1,41% 
дo 2,34%, a у 2016 -дo 2,51%. Ця стaття зaймaє нeзнaчну чaстину дoхoду 

Тaблиця 2 

Кiлькiсть стрaхoвих кoмпaнiй зa 2014–2018 рр.

i e  2018 . i  2014 . i i   
a o  o a i   2014 2015 2016 2017 2018 +, - % 

a a a i i    382 361 310  294  281  -101 -26,44 
 . .  "non-Life"  325 312 271  261  251  -74 -22,77 
 . . C  "Life"  57 49 39  33  30  -27 -47,37 
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стрaхoвикiв. Iншi дoхoди стaнoвлять вaгoму чaстку в дoхoдi стрaхoвикa: 
у 2014 рoцi – 23,22%, у 2015 рoцi – 17,04%, у 2016 рoцi – 15,08%.

Нaявнa нeгaтивнa тeндeнцiя дo знижeння iнших дoхoдiв, a сaмe у 2015 
рoцi вiдбулoся змeншeння мaйжe нa 3,2%, a у 2016 рoцi – мaйжe нa 24,44%. 
Тaкoж спoстeрiгaється знижeння нaдзвичaйних дoхoдiв, a oсoбливo у 2015 
рoцi (мaйжe нa 67%).

 Зaгaлoм дoхiд стрaхoвикiв у 2018 рoцi збiльшився нa 14307,8 млн.грн. 
зa дoслiджувaний пeрioд, щo є пoзитивним явищeм дiяльнoстi стрaхoвикiв 
тa привeлo дo зростання прибутків.

Oтжe, з aнaлiзу дoхoдiв стрaхoвикiв зa 2014–2018 рoки мoжнa нaвeсти 
пoслiдoвнiсть дoхoдiв, якi стaнoвлять вaгoмi чaстини у зaгaльнoму дoхoдi 
стрaхoвикiв. Нa пeршoму мiсцi пeрeбувaють стрaхoвi плaтeжi, якi є 
дoхoдaми вiд oпeрaцiйнoї (oснoвнoї) дiяльнoстi стрaхoвикiв. 

Дaлi йдуть суми, щo пoвeртaються з тeхнiчних рeзeрвiв, iнших, нiж 
рeзeрви нeзaрoблeних прeмiй, якi тaкoж є дoхoдaми вiл oпeрaцiйнoї (oс-
нoвнoї) дiяльнoстi стрaхoвикiв. Другe мiсцe мoжнa вiддaти iншим дoхoдaм 
стрaхoвикiв, a oстaннє – фiнaнсoвим дoхoдaм, якi стaнoвлять лишe 4,12% 
(нa приклaдi 2018 рoку) вiд сукупних дoхoдiв.
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Розвиток галузі будівництва тісно пов’язаний з науково-технічним про-

гресом і впровадженням його результатів у технології будування об’єктів 
«нового типу». Реалізація цього напрямку неможлива без введення або 
удосконалення системи управління інноваційного характеру.
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В епоху глобальних перетворень інновації стають основним чинником 
підвищення ефективності роботи будівельних компаній, однак в Україні 
відбувається повільне формування інноваційних технологій.

Проблеми повільних темпів розвитку інноваційної діяльності будівель-
них підприємств в Україні викликало активізацію досліджень науковців 
та фахівців.

Серед вітчизняних дослідників, які систематизували структуру, меха-
нізм й специфіку реалізації інновацій, стан, основні тенденції та особли-
вості форм і методів управління інноваційною діяльністю, можна назвати: 
Ю. І. Клюс та О. П. Пархоменко [1], Я. А. Жаліло та С. І. Архієреєв [2]. 
Також, проблемам оцінки інноваційної діяльності в будівельній галузі 
України та напрямам управління нею присвячені роботи А.Д. Есипенко 
[4], Т.П. Норкіна та З.О. Скарбун [5], П. Т. Бубенко [6], І. Р. Бузько та О. 
В. Вартанова [7], З. С. Варналій та О. П. Гармашова [8], С. О. Гуткевич 
[9], О. І. Амоша та А. І. Кабанов [10]та багато інших.

В умовах глобалізації та стрімкого руху світу до постіндустріальної 
цивілізації, інноваційний шлях розвитку для України є безальтернатив-
ною стратегією, за допомогою якого Україна може розраховувати на гідне 
місце у світовому співтоваристві.

Під час дослідження встановлено, що в Україні інноваційна діяльність 
будівельної галузі, незважаючи на наявність значного інноваційного по-
тенціалу, характеризується досить низькими показниками ефективності 
здійснюваних інновацій, її масштабів, і як результат – інноваційної ак-
тивності будівельних компаній. Основними причинами цього є: 

1. Відсутність єдиної національної інноваційної політики з боку дер-
жавних органів [10];

2. Недосконалість механізмів митного регулювання на ввезення інно-
ваційного обладнання, машин та устаткування, необхідних для будівниц-
тва об’єктів різного типу; недосконалість податкових пільг та кредитної 
політики на державному рівні [10];

3. Проблема пошуку будівельними компаніями джерел для збільшення 
обсягів фінансування, отримання в лізинг високотехнологічної продукції, 
недостатність масштабних фінансових інноваційних проектів [9];

4. Відсутність стратегічних аспектів в управлінні інноваційною діяль-
ністю на підприємствах будівельної галузі для вирішення оперативних і 
тактичних завдань [3]. 

Для того, щоб перетворити наявний у країні науково-технічний потен-
ціал в дієвий чинник економічного розвитку, сьогодні треба переходити 
до політики застосування нових технологій та комплексного підходу до 
реалізації інноваційних процесів [1].

Наразі, в будівельних компаніях інноваційний розвиток супрово-
джується використанням нових матеріалів, які за якісними параметрами 
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кращі за традиційні, автоматизацією технологічних процесів будівниц-
тва об’єктів, використанням енергоощадного устаткування. Наприклад, 
застосовуються такі інновації: 

1) імпорт самовідновлювального бетону. При виробництві бетону ви-
користовуються капсули з бактеріями. Якщо бетон тріскається, капсули 
розчиняються під впливом води, бактерії оживають і виділяють вапняк, 
який і закупорює тріщини. Це дозволить подовжити термін експлуатації 
бетону на десятиліття і економити на проведенні вартісного ремонту 
бетону; 

2) фарби, які здатні до самоочищення; 
3) дерев’яні конструкції, які не горять; 
4) системи управління «розумний будинок» (набір датчиків, які дозво-

ляють віддалено обігрівати або охолоджувати житло перед поверненням 
додому господарів, попереджати про затоплення сусідів і т. д.); 

5) геосистеми, які дозволяють заощаджувати на опаленні та кондиці-
онуванні будівель; 

6) використання найкращого новітнього обладнання, особливо для 
проектів розумний будинок, наприклад: Cisco, KNX; 

7) використання «радар Active House» під час проведення оцінки ста-
ну будівлі та інших видів оцінок. Це дозволяє оцінювати старі будівлі, 
з метою подальшого провадження їх реновації та будівництва нових бу-
дівель та споруд.

Одним з перспективних інноваційних напрямів розвитку будівельної 
галузі є застосування при будівництві ноу-хау «ACTIVE HOUSE», при 
використанні якого проектування і оцінка будівлі здійснюється згідно 9 
об’єктивних параметрів в трьох сферах: комфорт проживання; енергое-
фективність; безпека для здоров’я і навколишнього середовища.

Головною ціллю інноваційного будівництва з використанням «ACTIVE 
HOUSE» є таке проектування та реконструкція будівлі, яке позитивно 
сприяє здоров’ю та добробуту людини, зосереджуючи увагу на внутріш-
ніх та зовнішніх умовах та використанні відновлюваної енергії. «ACTIVE 
HOUSE» оцінюється на основі взаємодії факторів споживання енергії, 
кліматичних умов в приміщенні та впливу на навколишнє середовище.

Інновація у сфері будівництва за технологією «ACTIVE HOUSE» пе-
редбачає наступне:

1) створює здоровіші та комфортніші умови в приміщеннях для меш-
канців, забезпечуючи велику кількість денного світла та свіжого повітря; 
використовувані матеріали нейтрально впливають на комфорт та клімат 
у приміщенні;

2) дім стає енергоефективним: вся необхідна енергія постачається від-
новлюваними джерелами енергії, інтегрованими в будівлю або з сусідньої 
колективної енергетичної системи та електромережі; 
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3) позитивно взаємодіє з навколишнім середовищем за рахунок оптимі-
зованих відносин з місцевим контекстом, цілеспрямованого використання 
ресурсів та загального впливу на навколишнє середовище протягом свого 
життєвого циклу;

4) відчутне відображення нашого бачення та всесвітнього штампа яко-
сті для комфортних та стійких будівель. У Active House є поради щодо 
важливих для життя людини та їхнього проживання у домівках. 

Специфікація Active House включає специфікацію для житлових при-
міщень; технічну характеристику для завантаження на англійській та 
німецькій мовах; радар – інструмент розрахунку міток, який показує рі-
вень показників кожного з трьох основних принципів активного будинку 
(комфорт, енергія, навколишнє середовище), де діаграма ілюструє, як усі 
параметри (комфорт, енергія та навколишнє середовище) кожного актив-
ного будинку врівноважуються один відносно одного.

Висновки. Для усунення перешкод розвитку інноваційної діяльності 
будівельної галузі, які були виявлені, необхідно приймати стратегічні 
рішення. Застосування та реалізація нових інноваційних проектів (на 
приклад, за технологією «ACTIVE HOUSE»), удосконалення стратегії 
управління інноваційною діяльністю на підприємствах призведе до ефек-
ту заміщення, який, в свою чергу, викликає структурні зміни в галузі, 
приводячи в дію ринкові механізми, ще більш підсилюють конкурентні 
переваги будівельних підприємств.

Масове будівництво нових якісних високотехнологічних, енергое-
фективних об’єктів (житлової та комерційної нерухомості) і насиченість 
ними ринку – основа сучасної конкурентоспроможної економіки України, 
шлях до інвестиційної привабливості [8]. Також, слід усвідомлювати, що 
інновації не є разовими заходами, відтворювальні процеси в суспільному 
виробництві повинні носити постійний характер.
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Сучасний стрімкий розвиток підприємств будь-якого виду діяльності 
вимагає постійного реформування та удосконалення, що в свою чергу 
потребує змін до критеріїв відповідності персоналу. Сьогодні професій-
ний розвиток, вдосконалення та адаптація працівників є фундаментом 
інноваційної діяльності підприємства, тому що з неї починається процес 
взаємодії та інтеграції інтересів новачка та підприємства. В умовах не-
стабільного економічного середовища заклади вищої освіти, які готують 
кадри для підприємств, мають постійно змінюватись та адаптуватись до 
нових вимог. Бажання прискорити процес входження нового робітника 
на посаду та отримання нових знань виявляється не лише зі сторони 
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роботодавця, а й  зі сторони працівника. Питанню адаптації працівників 
на підприємствах були присвячені наукові праці багатьох учених: Л.К. 
Аверченко, Т.Ю. Базарова, А.П. Добровицького, А.Я. Кібанова, М.Н. 
Крутцова, О.В. Крушельницької, А.І. Маркова, Л.Г. Орлянської, Є.В. 
Слєпцова, О.В. Чорнобиль та інших. 

У своїх роботах вчені розглядали процес та механізми адаптації, а 
також пропонували шляхи вдосконалення адаптації нових працівників. 
Але сьогодні наведені питання потребують подальшого вивчення та вдо-
сконалення, зокрема у закладі вищої освіти (ЗВО), що і сприяло вибору 
теми роботи. 

Метою дослідження є розробка пропозицій удосконалення системи 
адаптації персоналу у ЗВО. Для досягнення поставленої мети були по-
ставлені наступні завдання: 

– дослідження сутності процесу адаптації персоналу у закладі вищої 
освіти;

– вивчення закордонного досвіду процесу адаптації персоналу; 
– аналіз процесу адаптації працівників у закладі вищої освіти в Укра-

їні;
– визначення впливу швидкості процесу адаптації працівників на 

ефективність їх роботи; 
– впровадження програми адаптації в систему управління персона-

лом;
– розробка засобів удосконалення процесу адаптації працівників ЗВО. 
Для вирішення поставлених завдань у роботі використовуються методи 

дослідження: теоретичного узагальнення, спостереження, класифікації, 
порівняння, аналізу, синтезу тощо. 

За результатами дослідження визначено етапи процесу адаптації 
персоналу ЗВО у рамках взаємодії працівника відділу кадрів та нового 
працівника, SWOT-аналіз процесу адаптації персоналу у ЗВО України, 
зроблено порівняльний аналіз процесу адаптації персоналу, оснований на 
зарубіжному досвіді. Зроблено висновок, що найбільш ефективним мето-
дом навчання та адаптації нового співробітника є коучинг з розробкою 
необхідної програми адаптації.
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Фінансова криза змусила банківську системи України подолати не-
сприятливі явища в економіці. Нестабільність, що виникла як наслідок 
кризи, спричинила ще більшу недовіру з боку людей до банків: вони 
зменшили депозитну базу усієї банківської системи. Мораторій НБУ на 
довгострокове повернення депозитів ще більш негативно вплинув на стан. 
Системна криза в Україні, різке погіршення фінансово-економічних, соці-
ально-політичних умов розвитку створюють безпрецедентні загрози для 
функціонування банківської системи. Головними проблемами банківської 
системи України упродовж останніх років є згортання кредитування, 
суттєве погіршення якості кредитних портфелів, скорочення власного 
капіталу та збиткова діяльності [1, с. 47]. 

Скорочення економічної активності, торговельні дисбаланси спричи-
нили девальвацію та прискорення інфляції в Україні. Ці події призвели 
до погіршення якості кредитних портфелів банківської системи, що зу-
мовило необхідність очищення банківської системи, що почалось ще у 
2014 році. [4].
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За 2014 рік Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), засно-
ваний з метою захисту прав та законних інтересів вкладників фізичних 
осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку, запровадив тимча-
сову адміністрацію та прийняв рішення про ліквідацію 35 банків [2, с. 133].

З весни 2014 року НБУ почав масштабну чистку банківського секто-
ра. Станом на 01.09.2019 у Державному реєстрі банків зареєстровано 76 
банків, з них 36 банків з іноземним капіталом та 24 зі 100% іноземним 
капіталом.

Детальнішу структуру банківського сектору наведено у Табл. 1

Таблиця 1 

Кількість банків України за період 2015-2019 рр. [3]

 .  
2019 .  2015 . 

 

2015 2016 2017 2018 . 
2019 , 

. 
, 

% 
 117 96 82 77 77 -40 -34,19 

 7 6 5 5 5 -2 -28,57 
 25 25 23 21 21 -4 -16,00 
 85 65 54 51 51 -34 -40,00 

 3 4 2 1 1 -2 -66,67 

Протягом останніх 5 років кількість банків суттєво зменшилась. Кіль-
кість платоспроможних банків станом на березень 2019 року становила 
77 (на 34% менше порівняно з 2015 р.) Кількість державних банків за 
цей період також зменшилась на 2 банки і становить 5 банків. Кількість 
іноземних банків також зменшилась на 16%. [10].

Для того, щоб розкрити сучасний стан розвитку банківського капіталу 
в Україні, варто проаналізувати динаміку основних показників, які ха-
рактеризують власний капітал, зобов’язання банків та визначення рівня 
капіталізації банків. 

Дані на Рис.1 свідчать про позитивну тенденцію збільшення пасивів 
банків України. Як бачимо, головним джерелом ресурсів комерційних 
банків є залучені та запозичені кошти, які становлять близько 88% за-
гального обсягу ресурсів, що в цілому відповідає світовій банківській 
практиці. Аналізуючи власний капітал за 2016-2019 рр., можна побачити 
картину поступового збільшення від 9,85% у 2016 р. до 13,12% у 2019 р. 
[5]. Банку необхідно контролювати дану ситуацію, адже найважливіше 
значення належить саме власному капіталу, який використовується для 
захисту вкладників і кредиторів і для покриття збитків від банківських 
операцій. Частка власного капіталу комерційного банку у сукупних ре-
сурсах невелика, що зумовлено специфікою банківської діяльності, у той 
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же час власний капітал банку займає важливе місце в системі показників, 
що характеризують фінансовий стан банку [7]. 

Давайте проаналізуємо більш детально капітал українських банків 
(Рис. 2)

Рис. 1. Динаміка капіталу банків України (2016-бер. 2019 рр.) [3]

Рис. 2. Динаміка основних показників власного капіталу банків України [3]
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З огляду на виключення з порядку розрахунку статистичних показників 
НБУ банків, що визнано неплатоспроможними, обсяг власного капіталу 
банківської системи України протягом 2018 року зменшився на 6,0 млрд. 
грн. та станом на 01.01.2019 р. складав 154,9 млрд. грн. Адекватність 
регулятивного капіталу станом на 01.01.2019 р. є вищою за граничний 
мінімум (10%) та складає 16,2%. [8].

Протягом 2018 року банківські установи зменшили статутний капітал 
на загальну суму 29 млрд. грн. Зниження власного капіталу у зв’язку із 
переходом на МСФЗ 9 значною мірою було компенсовано отриманням 
банківською системою в цілому прибутку за 2018 рік [9, с. 133]. 

Наприкінці 2017 року НБУ пом’якшив графік збільшення мінімального 
розміру статутного та регулятивного капіталу банків. Оновлено графік 
поступового приведення статутного капіталу у відповідність до вимог 
законодавства, а саме до розміру, не меншого, ніж:

− 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року;
− 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2022 року;
− 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.
Протягом 2018 року змін до цього графіку не вносились. Станом на 

01.01.2019 р. 38 банківських установ мали статутний капітали менший 
за 300 млн. грн. Існує ймовірність, що не всі з цих банківських установ 
зможуть виконати графік підвищення обсягу статутного капіталу. Тому 
варто очікувати, що частина з них прийме рішення про об’єднання з ін-
шими гравцями на ринку, або про припинення діяльності та ліквідацію.
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1. A sound financial system is critical to economic growth for any country, 
and a healthy banking system is a key component of this. Economic research 
shows that a well-functioning banking system helps accelerate economic 
growth and poverty alleviation, while poorly-functioning banks can impede 
economic progress.

During the last global recession in 2008, the banking system was the central 
protagonist and arguably suffered the most. As many as 465 banks closed in 
the United States between 2008 and 2012. Likewise, Nigerian banks suffered 
following the 2016 recession, ultimately leading to the creation of Polaris Bank 
to takeover Skye Bank’s operations and assets.

Without a doubt, recent challenges with Nigeria’s banking system have 
affected the wider economy. The Central Bank of Nigeria (CBN) has been 
swift in strengthening the sector, from the 2009 intervention that created the 
Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON), to the aforementioned 
rescue of Skye Bank. Despite these efforts, the Nigerian banking system is yet 
to reach true stability. A big part of this is tied to the failure to address three 
lurking challenges: Non-Performing Loans (NPLs), Capital Adequacy, and 
Corporate Governance First: the Bad Loans Problem

A loan is considered non-performing when the borrower fails to make any 
scheduled (interest) payments for a specified period, usually ninety days.

Nigerian banks have a lot of these: 1.4 trillion, according to the last 
National Bureau of Statistics (NBS) report in June 2019, and as much as 9% of 
all loans in the economy. Meanwhile, the CBN prescribed a 5% threshold for 
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NPLs in the economy, and the last time the banking sector met that was in the 
last quarter of 2015. Since then, the figure has only dipped below 10% this year.

Given that a bank’s core business activity is giving out loans and earning 
interest on them, Nigerian banks’ failure to do so is a worry, and has impacted 
profitability. As much as 40% ( 577 billion) of these NPLs can be tra¹¹ced to 
the oil & gas sector, which Nigerian banks 

2. 1have historically favoured, but has suffered since the 2014 oil price 
crash.

But high NPLs don’t just hurt banks, the whole economy suffers. Borrowers 
struggle to get additional funding because banks become risk averse and 
conscious of their poor asset quality, leading them to focus more on debt 
recovery. Many individuals and small businesses in Nigeria struggle to get 
decently priced loans and their plight is not helped when a bank is risk-averse 
because it already has lots of bad loans on its books.

Nigeria faced the high NPL problem in 2009 (NPLs got as high as 37%) 
and created AMCON to take over those loans and try and recover them. At 
the time AMCON was established, a number of Nigerian banks were on the 
brink of financial distress largely as a result of the huge portfolio of non-
performing loans these banks had on their book. But the reality is that one 
asset management company cannot effectively manage all the outstanding 
bad debts and non-performing assets in the Nigerian banking system. The 
portfolio is simply too large. A better solution would be to create a framework 
to establish and empower multiple private asset management companies for 
this purpose, like in China.

Two decades ago, the Asian giant addressed its struggle with high NPLs 
by setting up four asset management companies (AMCs) and pairing them 
with four State Banks to clean up their loan portfolios. The framework was 
designed in a unique manner that, among other things allowed the AMCs act 
as security brokers and empowered them with extensive powers to procure 
sale of equity in a company through stock listing. This approach contributed 
to the success of the framework and today those AMCs have now evolved into 
alternative lenders.

If Nigeria pursued a similar strategy, it would do well to learn from the 
mistakes with the first AMCON experiment. While 6000 NPLs constitute about 
20% of the current unresolved assets portfolio purchased by AMCON, about 
350 NPLs account for approximately 80%. AMCON’s failure to differentiate 
its enforcement and recovery strategy for the mammoth sized NPLs from the 
smaller ones has therefore significantly hampered its recovery efforts.

Of course, this strategy only addresses existing bad loans and does nothing 
to ensure that Nigerian banks are more prudent in the future. That would require 
regulation focused on beefing up banks’ risk assessment frameworks, better 
identifying loans that may go bad, and so on.
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Second: Not Enough Capital
3. Capital Adequacy Ratio (CAR) is a metric that compares a banks’ equity 

to its risk exposure; it is essentially a metric of how much of its outstanding 
risk a bank is able to cover with its existing capital (like its shares). It’s the 
internationally-recognised measure of a bank’s capacity to absorb a reasonable 
amount of loss.

CAR rules vary in Nigeria, from a 10% equity to risk asset ratio for local 
banks to a 15% minimum for Nigerian banks with an international footprint.

Earlier this year, the CBN announced that industry CAR had risen from 
10.8% in August 2018 to 15.3% at the end of the year. Even with that progress, 
though, the numbers have been unstable. Put simply, it is doubtful that enough 
Nigerian banks have the capital buffers to withstand unexpected economic 
shocks. For example, the CBN also revealed that seven banks failed a stress 
test on adequate funding at the end of 2018.

Weak capital buffers in the banking sector can be traced to banks’ failure 
to put aside enough money to guard against the financial and operational risks 
they face, despite the volatilities of the Nigerian economy and sector’s close 
relationship with the oil & gas industry. Failure to stay above the regulatory 
thresholds weakens banks’ ability to safeguard deposits when things go wrong.

One reason this trend has occurred is that Nigerian banks have consistently 
paid dividends irrespective of their risk profile, rather than retaining earnings 
as extra capital buffers. The CBN has at last clamped down on this by 
introducing stricter rules that limit dividend pay-out in banks that fall below 
CAR thresholds. More generally though, as we have seen abroad, cultural 
change—manifested in how banks are set up—is key to ensuring that banks 
commit to having enough resources to survive inevitable lean times.

CONCLUSION THIRD ROBBERS AND CROOKES
4. The final issue plaguing Nigeria’s banking sector may be the trickiest: 

corporate governance. Corporate governance refers to the rules, processes or 
laws by which businesses are operated, regulated or controlled. Good corporate 
governance practices ensures that a company’s board and management always 
act in the best interest of the company and remain accountable to the company’s 
shareholders. Crucially, poor corporate governance is often identified as a 
major factor in virtually all instances of financial sector distress, making it more 
important for banks to be held to the highest standards of corporate governance.

Like many things in Nigeria, corruption has found a home in the banking 
sector, with poor corporate governance systems and unethical leadership at the 
center. Financial mismanagement or misconduct by the executive management 
of Nigerian banks has hampered their performance and sustainability. Back in 
2009, eight executive directors and eight chief executives of Nigerian banks 
were removed by the CBN due to corporate governance infractions. In some 
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instances, the management of banks give out unsecuritised or bogus loans to 
friends and families, putting their financial interest ahead of the bank.

As an added measure, it will be useful to set up a special committee of 
the CBN responsible for carrying out periodic monitoring of banks’ activities 
to ensure that they remain in check at all times. In the event that they fail to 
comply with the required standards, this committee will also be responsible 
for kick starting enforcement action and ensuring compliance with the law. 
Perhaps it will also be helpful to also establish a Dispute Resolution Tribunal 
(the Tribunal) for the Nigerian banking sector, similar to the Tax Appeal 
Tribunal (TAT). The Tribunal must ensure that all complaints of failure to 
comply with set rules are dealt with in a timely and expeditious manner. If the 
TAT’s success story is anything to go by then indeed a specialized tribunal 
will ensure that sanctions for poor corporate governance practices by banks 
are effectively and appropriately impose

5. The distress or failure of these banks could result to underdevelopment 
No bank in any nation is too big or too small to fail but the only way these 
banks especially Nigerian banks can insulated from distress or failure is by 
proper management by both internal and external authorities the central Bank of 
Nigeria (CBN) has said the only way a nation can be free from bank failure is 
through the adoption and enforcement of corporate governance culture that will 
help eradicate poor management fraud and inside abuse by both management 
and board members poor asset and liability etc. Experience has show that bad 
debt or non performing loans has been the main cause of bank failure and has 
militated against development.
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Організація бухгалтерського обліку в наш час є засобом, за допомо-
гою якого вирішуються завдання управлінням підприємством. Оскільки 
господарські операції здійснюються в умовах бізнесу майже миттєво, час 
на прийняття рішень наближений до нуля, тому бухгалтерський облік у 
приватному бізнесі має бути адаптований до сучасної реальності.

Проблеми організації обліку є предметом наукових досліджень таких 
вчених, як Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, В.П.Завгороднього, О.П.Кун-
дря-Висоцької, та інших.

Бухгалтерський облік визначають впорядкованою системою узагаль-
нення інформації про діяльність юридичної особи, заснованої на докумен-
туванні.[1, с. 11] В цьому допомагає вибір форми бухгалтерського обліку, 
яка є системою регістрів синтетичного й аналітичного обліку, відображає 
технологію облікового процесу, групування господарських операцій з 
дотриманням встановленої послідовності, складання та представлення 
облікових даних у вигляді звітності. [2, с. 17] В сучасному світі підприємці 
віддають все більшу перевагу автоматизованій формі, оскільки обліковий 
процес має бути злагодженим та вдосконаленим, достовірно описуючим 
діяльність відповідно до особливостей організації, сфери її діяльності, 
конкретних економічних та політичних умов у країні, удосконалений на 
програмно-технологічному рівні та відповідати чинному законодавству [3, 
с. 21], діючим Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України 
[4], обліковій політиці, яка є сукупністю принципів, методів і процедур, 
що самостійно визначається та використовуються підприємством для 
подання фінансової звітності [5, ст. 1].
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Систематизувати облікову інформацію допомагає План рахунків 
бухгалтерського обліку, який є переліком синтетичних рахунків активів, 
капіталу і зобов’язань першого та другого порядку для відображення 
господарських операцій підприємств [6]. Він забезпечує єдність обліко-
вих записів на різних підприємствах, спрощує опрацювання державними 
органами управління статистичної інформації, створює умови для поро-
зуміння між бухгалтерами. [7, с.28]. Метод подвійного запису допомагає 
реєструвати господарські операції відображенням кожної двічі, за дебетом 
одного та кредитом другого рахунків в одній і тій же сумі, що зумовлює 
рівність оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків. 

Побудова бухгалтерського обліку має відповідати принципам: авто-
номності, двосторонності, історичній собівартості, єдиному грошовому 
вимірнику, доказовості господарського факту через відповідний та оформ-
лений згідно законодавства первинний документ, фіксування господар-
ських фактів на рахунках обліку, як процесів у хронологічному порядку 
та віднесення до встановленого періоду доходів і витрат.

Бухгалтерського облік має забезпечувати збереження майна влас-
ника, за допомогою таких методів як: документування, інвентаризація, 
калькулювання, та узагальнення даних у бухгалтерському балансі, який 
є відображенням наявності та стану господарських засобів підприємства 
за складом, розміщенням та джерелами утворення на певну дату в узагаль-
неному вартісному вимірнику. На його основі обов’язково складається та 
подається бухгалтерська звітність, що є впорядкованою системою взає-
мопов’язаних економічних показників діяльності підприємства за звітний 
період. [8, с. 47]. Належним чином, організований бухгалтерський облік 
допомагає контролювати використання матеріальних, трудових і фінан-
сових ресурсів та забезпечувати управління підприємством. [9, с. 64].

Фактичний стан питання організації бухгалтерського обліку було до-
сліджено на прикладі, приватного підприємства «Бром», основним видом 
діяльності якого є оптова торгівля електронним та вимірювальним об-
ладнанням. За допомогою SWOT-аналізу встановлено, що підприємство 
займає певну нішу на ринку, в якій немає значної конкуренції, завдяки 
чому використовує можливості тендерних закупівель, проте має проблеми 
з оновленням кадрів та нестабільністю економічної ситуації в країні. На 
підприємстві лінійна організаційна структура, підпорядкована одному 
керівнику, прийняття рішень централізоване, в кожному підрозділі ви-
конується весь комплекс робіт, пов’язаних з його управлінням. Підпри-
ємство забезпечує для своїх працівників безпечні та нешкідливі умови 
праці, в якості заохочення та підвищення ефективності праці мотивує 
у вигляді відсотку від прибутку компанії. Бухгалтерський облік орга-
нізований відповідно до наказу про облікову політику [10], згідно якої 
відповідальність за аналітичний рух товарно-матеріальних цінностей та 
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забезпечення фіксування фактів у первинних документах покладено на 
бухгалтера, згідно штатного розкладу, а накладання підпису при поданні 
податкової та фінансової звітності покладено на керівника підприємства. 
Контроль за організацією бухгалтерського обліку покладено на сторон-
ню організацію, що надає за договором консультаційні послуги та подає 
звітність. Підприємство застосовує спрощений план рахунків бухгалтер-
ського обліку та застосовує автоматизовану форму бухгалтерського обліку 
у вигляді електронного документообігу, а для реєстрації господарських 
операцій використовує комп’ютерну програму «1С:Підприємство v.8». 

Підприємство має на балансі основні засоби, такі як комп’ютери, офіс-
на техніка, меблі, що зараховуються за первісною вартістю на субрахунок 
152 «Придбання основних засобів» та на які нараховується амортизація 
прямолінійним методом, згідно строку корисного використання та облі-
ковується на субрахунку 131 «Знос необоротних активів». [11] Для обліку 
малоцінних необоротних матеріальних активів вартість яких не перевищує 
шість тисяч гривень – комплектуючі до комп’ютерів, маршрутизатори, 
на підприємстві використовують рахунок 112 «Інші необоротні матері-
альні активи». Амортизація здійснюють в першому місяці використання 
об’єкта сто відсотків вартості. [12, с. 156]. На підприємстві утримується 
лише один вид нематеріального активу – ліцензійне програмне забезпе-
чення, витрати на придбання якого відображають за первісною вартістю 
по дебету субрахунку 154 «Придбання нематеріальних активів» та екс-
плуатують за дебетом субрахунку 127 «Інші нематеріальні активи», і 
нараховують амортизацію, сума якої відображається за дебетом рахунку 
92 «Адміністративні витрати» та кредитом субрахунку 133 «Накопичена 
амортизація нематеріальних активів». [13]

Облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на під-
приємство з метою продажу ведеться на субрахунку 281 «Товари». При 
відпуску у продаж їх оцінку здійснюють по методу ФІФО – собівартості 
перших за часом надходження, яка списується за субрахунком 902 «Со-
бівартість реалізації». Для обліку руху грошових коштів на поточному 
рахунку в банку використовується субрахунок 311 «Рахунки в банках в 
національній валюті». Джерелами надходження на розрахунковий рахунок 
у банк є кошти покупців за реалізовану продукцію, послуги надані іншим 
підприємствам та кредити банків. [14, с.158]. Витрати коштів спрямовані 
оплатами постачальникам за товар, кредитами, що погашаються банку, 
відрахування в бюджет, виплатами заробітної плати. Для узагальнення 
інформації про розрахунки підприємства за цими платежами використо-
вують 6 клас рахунків. [15, с.262]

Витрати від операційної діяльності на підприємстві «Бром» роз-
поділяються на: рахунок 92 «Адміністративні витрати» – витрати на 
відрядження, утримання необоротних активів, послуги банку, зв’язок, 
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заробітна плата; рахунок 93 «Витрати на збут» – витрати на рекламу, 
транспортування, гарантійне обслуговування та рахунок 94 «Інші опера-
ційні витрати» – витрати на купівлю-продаж іноземної валюти. [16, с. 194]

Формування фінансових результатів діяльності приватного підпри-
ємства «Бром» відображається на рахунку 79 «Фінансові результати», 
за кредитом – суми закриття рахунків обліку доходів, за дебетом – суми 
закриття рахунків обліку витрат та суму нарахованого податку на при-
буток, який обліковується на рахунку 98 «Податок на прибуток». Сальдо 
рахунка 79 списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутку (непокриті 
збитки)» і потрапляє до бухгалтерського балансу. [16, с.206].

Приватне підприємство «Бром» подає спрощену фінансову звітність 
в електронному вигляді відповідно до Положення (стандарту) бухгал-
терського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» за двома формами 
№ 1-м – баланс та 2-м – звіт про фінансові результати, щоквартально та 
за рік. [17] 

Аналізуючи баланс приватного підприємства «Бром» за період 2017-
2019рр. виявлено зростання оборотних активів, зменшення поточних 
зобов’язань, зростання чистого прибутку. Зобов’язань за розрахунками з 
оплати праці та бюджетом немає, проте є кредиторська заборгованість за 
товари та послуги. Динаміка коефіцієнта рентабельності на 9,4%, вказує 
на загалом ефективну господарську діяльність та стратегію розвитку. За 
даними звіту про фінансові результати чистий дохід від реалізації про-
дукції збільшився у 2019 році на 12% в порівнянні з 2018 роком.

Висновки. Аналізуючи застосування електронного документообігу на 
приватному підприємстві «Бром», та досліджуючи реєстрацію операцій 
в бухгалтерській програмі «1С», виявлено, що бухгалтерський облік ор-
ганізовано відокремлено від управлінських користувачів інформації, які 
виконують свої обов’язки в окремій системі управлінського обліку. Через 
що, користувачі не мають доступу до багатьох даних, які б прискорювали 
бізнес-процес управління підприємством. Тому запропоновано впрова-
дити інтеграційний модуль, який би пов’язував «1С» з управлінською 
обліковою системою, завдяки чому прискорюється робота з документами 
та вирішення управлінських задач. Розробник модулю Компанія Auspex 
запропонувала інтеграційні налаштування:

● Обмін рахунками між програмами «1С» та СРМ-системою
● Синхронізовані каталоги номенклатури, цін, контактів
● Одночасну зміну інформації щодо надходжень по рахункам
● Доступність до залишків товарів з СРМ-системи
Перевагами впровадження є зменшення впливу людського фактору, 

оскільки через використання довідників, які спрощують заповнення елек-
тронних документів відбувається одноразове введення та багаторазове 
використання первинної інформації; зведено в єдину систему доступність 
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первинної документації, грошових надходжень, залишків товару, завдяки 
чому відбувається економія коштів, тому що роботу можливо виконувати 
меншою кількістю співробітників.

Впроваджуючи сучасні доступні ресурси автоматизації в організацію 
бухгалтерського обліку можна підвищити ефективність діяльності під-
приємства в цілому, знизити навантаження на працівників компанії та 
зосередити зусилля на отриманні прибутку. Важливе значення має пра-
вильно організована структура бухгалтерського відділу, коректний поря-
док формування інформації обліку, виключення дублювання функцій та 
зайвих інстанцій, виходячи з конкретних умов діяльності підприємства.

Більшість сучасних підприємств користуються перевагами застосуван-
ня електронного документообігу, що підвищує швидкість пошуку та зруч-
ність користування первинною інформацією, зменшує витрати на обробку 
документів, скорочує строки підготовки документів, захищає доступ до 
них в електронному вигляді та відстежує рух в обліковій системі на всіх 
етапах. Завдяки запропонованому впровадженню автоматизованого інте-
граційного модулю, який пов’язує бухгалтерський облік з управлінським, 
електронний документообіг стає ще більш простим та зручним, робота з 
документами прискорюється через багаторазове використання первинної 
інформації, вчасно отримується інформація про процеси розрахунків з 
покупцями і замовниками, доступність складських залишків товарів, та 
цін закупівлі і реалізації. Впровадження при мінімальних витратах дає 
найбільш зручний доступ до потрібної інформації, задовольняючи по-
треби максимальної кількості споживачів та зосереджуючи зусилля на 
отриманні прибутку.
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Стабільність діяльності підприємства є однією з головних умов його 
виживання, тобто, в умовах гострої конкуренції банкрутство може висту-
пати як ймовірний результат його фінансово-господарської діяльності.

Підприємство повинно постійно формувати джерела економічного 
зростання, одночасно, ефективно використовуючи наявні ресурси, тобто, 
результативність використання засобів підприємства може бути підвище-
на як за рахунок їх збільшення, так і в результаті повного їх використан-
ня. В сучасних умовах діяльності промислових підприємств важливого 
значення набуває процес інтенсифікації, який означає більш повне вико-
ристання засобів підприємства та їх якісне удосконалення із одночасним 
зменшенням ролі простого кількісного нарощування засобів. Саме в цьому 
полягає процес ефективного управління активами підприємства. 

Для аналізу системи управління активами було обрано комунальне 
підприємство «Калинівський міський Центр первинної медико-санітар-
ної допомоги» Калинівської міської ради. В структурі активів (Табл. 1) 
було виділено, що левову частку складають необоротні активи (від 90 до 
92%), при цьому основні засоби – це єдина складова необоротних активів. 
У структурі оборотних активів найбільшу частку мають запаси, їх вар-
тість має поступове зростання. Дебіторська заборгованість підприємства 
поступово зменшується, що пояснює ефективну роботу підприємства з 
його боржниками.

Витрати майбутніх періодів на підприємстві незначні (від 9 до 14 тис. 
грн.) і не мають особливого впливу на структуру активів. 

Оскільки найбільший вплив на величину активів підприємства мають 
необоротні активи, а саме основні засоби в їх складі, необхідно проаналі-
зувати витрати, які здійснює підприємство на їх створення та поліпшення, 
зокрема такими витратами є витрати на підтримку об’єкта в робочому 
стані (складають від 3 до 5 тис. грн. на рік), амортизація (поступово зро-
стає), капітальні інвестиції, які здійснюються на капітальне будівництво, 
придбання та виготовлення основних засобів, придбання та виготовлення 
інших необоротних активів, придбання та створення нематеріальних ак-
тивів, модернізацію, модифікацію, капітальний ремонт. Найбільшими є 
витрати на капітальний ремонт, які складають біля 90% всіх капітальних 
інвестицій підприємства і які за 2017-2019 роки зросли на 21%.
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Таблиця 1

Аналіз структури активів комунального підприємства 
«Калинівський міський центр ПМСД» Калинівської міської ради 

 
  

 
   2017 

 
2018 

 
2019 

 2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

.   
, . . 4560,1 4944,8 4612,5 384,7 -332,3 8,4 -6,7 

, % 91,7 92,1 90,6 0,4 -1,5   
 :  

  
(  

)  
, . . 

4560,1 4944,8 4612,5 384,7 -332,3 8,4 -6,7 

, % 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0   
   

, . . 413,3 422,3 477,3 9,0 55,1 2,2 13,0 

, % 8,3 7,9 9,4 -0,4 1,5   
 :  

  
, . .  

375,8 367,7 415,9 -8,1 48,2 -2,2 13,1 

, % 90,9 87,1 87,1 -3,9 0,1   
 

  
, . . 

23,1 45,0 51,2 21,9 6,3 95,0 13,9 

, % 5,6 10,6 10,7 5,1 0,1   
 . 
  

, . . 
14,1 9,4 9,8 -4,7 0,4 -33,5 4,3 

, % 3,40 2,21 2,04 -1,2 -0,2   
  4973,3 5367 5089,75 393,7 -277,3 7,9 -5,2 

За показниками оборотності зроблено висновки, що оборотність ак-
тивів та оборотних активів, дебіторської заборгованості зростає, а період 
одного обороту зменшується. Оборотність запасів зменшується, але це 
зменшення було незначним (лише 2% у 2019 році) і відповідно період 
одного обороту уповільнюється. 

За показниками ліквідності активів підприємство має чистий оборот-
ний капітал, який є позитивним, зростає на 11% у 2019 році, тобто під-
приємство має достатню величину поточних активів для покриття своїх 
поточних зобов’язань. Відносним значенням цього показника є показник 
коефіцієнта покриття. Він має незначне зменшення у 2019 році, тобто 
уповільнюються темпи зростання оборотних активів та пришвидшуються 
темпи зростання поточних зобов’язань. За коефіцієнтом швидкої ліквідно-
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сті, який є досить високим у 2017 році, коли були незначними поточними 
зобов’язаннями, а в наступні роки знизився більше ніж у 10 раз, можна 
зробити висновки, що підприємство втрачає свою платоспроможність. 
Абсолютної ліквідності підприємство не має, оскільки відсутні грошові 
кошти як абсолютно ліквідні активи.

В цілому підприємство, яке не є комерційним, можна охарактеризувати 
як стабільно працюючим.

Висновки. За результатами аналізу системи управління активами 
комунального підприємства виявлено, що основною статтею активів є 
основні засоби. Саме на підвищення ефективності управління ними необ-
хідно звернути увагу, а саме поповнювати та оновлювати склад основних 
засобів, що дозволить підвищити якість наданих медичних послуг.
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Функціонування підприємств в умовах швидкої мінливості ринку знач-
ною мірою залежать від відповідності персоналу вимогам, що висуваються 
до якості кадрового складу організації. Управління персоналом підпри-
ємства має значні особливості. Цей процес пов’язаний з виробництвом, 
політичною ситуацією в державі, економікою та соціальною сферою. 

Особливості використання ресурсів на підприємстві полягають у по-
требі спеціальних заходів, які забезпечують постійний моніторинг, аналіз 
та підтримку належної компетентності персоналу. Глобалізація діяльності 
сучасних підприємств показує результативність ефективного управління 
кадровим потенціалом та потребу у належному навчанні персоналу. Це 
пов’язано із вимогами іноземних замовників та партнерів, які цінують 
зобов’язання організації щодо її соціальної відповідальності, а також 
здатність демонструвати стратегію, яка передбачає підвищення компе-
тентності її персоналу. 

Розвиток кадрового потенціалу підприємства здебільшого передбачає 
професійне зростання, тобто придбання професійних компетенцій, знань, 
умінь і навичок, що використовуються у своїй професійній діяльності. 
Така система створює процес цілеспрямованого формування у працівників 
спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу 
підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функ-
ціональні обов’язки, освоювати нові види професійної діяльності тощо. 

З урахуванням зазначеного вище актуалізується проблематика вдо-
сконалення освітніх технологій при формуванні кадрового потенціалу 
підприємства.

Дослідженню проблем ефективного управління навчанням та підви-
щенням професійних компетенцій персоналу підприємства присвячено 
праці значної кількості як закордонних, так і вітчизняних науковців. 
Загальні питання теорії, методології та практики навчання персоналу ви-
світлені в роботах Л. Балабанової, В. Гриньової, А. Кібанова, О. Крушель-
ницької, О. Раєвнєвої, О. Сардак та багатьох інших; прикладні аспекти 
роботи з освітніми технологіями розвитку персоналу досліджуються у 
працях А. Берсуцького, Н. Ващенко, М. Новікової, І. Швець тощо. Проте, 
враховуючи значні здобутки науковців у цьому напрямку, зауважимо, що 
питання пов’язані з необхідністю розробки шляхів удосконалення освітніх 
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технологій при формуванні кадрового потенціалу підприємства є недо-
статньо дослідженими і потребую додаткового опрацювання. 

Мета дослідження полягає у розробці теоретичних положень і фор-
муванні практичних рекомендацій щодо шляхів удосконалення освітніх 
технологій при формуванні кадрового потенціалу підприємства.

Досягнення мети передбачає формування та вирішення наступних 
наукових і практичних завдань:

– визначити зміст, завдання та принципи освітніх технологій навчан-
ня у розвитку кадрового потенціалу підприємства;

– дослідити процес, форми та методи використання освітніх техно-
логій навчання в управлінні кадровим потенціалом підприємства;

– надати загальну характеристику та оцінку формування й викори-
стання кадрового потенціалу підприємства;

 – провести аналіз діючих технологій навчання персоналу на підпри-
ємстві;

 – обґрунтувати шляхи впровадження новітніх освітніх технологій на 
підприємстві;

 – визначити економічний ефект від запропонованих заходів.
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

проведено прикладне обґрунтування та розроблено рекомендації щодо 
удосконалення методичної бази економічно ефективного удосконалення 
освітніх технологій при формуванні кадрового потенціалу підприємства.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ
УДК: 005.71: 658.012.32

Зінчук М., студент 

Наук. керівник: Пішеніна Т.І., д.е.н., проф.

КІБіТ, м. Київ

Ефективність діяльності кожного підприємства значною мірою зале-
жить від організаційної системи менеджменту і повністю підпорядкована 
структурі управління та ефективній взаємодії всіх елементів системи. Це 
включає виконання головних функцій менеджменту, а також розподіл 
кадрового потенціалу у відповідності до конкретної мети.

Удосконалення організаційної структури управління є багатофактор-
ним складним елементом, який визначає конкурентоспроможність підпри-
ємства на всіх етапах економічного розвитку. Ефективне використання ка-
дрового потенціалу, реалізація головних функцій менеджменту, залежить 
від ефективності системи управління, а також ухвалення управлінських 
рішень, які сприяють реалізації інноваційних технологій. 

Стратегія розвитку підприємства завжди залежить від формування 
ефективного управлінського рішення і включає питання організаційної 
структури управління, яка визначає можливість реалізації інноваційної 
політики підприємства з урахуванням основних чинників впливу зовніш-
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нього середовища. Можливість гнучко реагувати на зміни комунікаційних 
викликів на всіх рівнях управління та оптимізувати управлінську струк-
туру, забезпечує ефективність впровадження об’єктивної організаційної 
структури.

Тому структура управління може змінюватись в залежності від ета-
пу життєвого циклу розвитку підприємства в рамках сфери економічної 
діяльності..

Сучасний розвиток національного господарства визначає рівень конку-
рентоспроможності підприємства в залежності від ефективної організації 
виробництва продукції, зниження витрат, ефективного розвитку відповід-
них структур і можливість використання всіх ресурсів виробництва. Сюди 
треба віднести вплив соціальних факторів, які опосередковано впливають 
на менеджмент підприємства, але стратегічні управлінські рішення завжди 
визначають конкурентоздатність підприємництва в цілому. 

Основні фактори зовнішнього впливу підвищують конкурентоздатність 
підприємства і створюють необхідні драйвери розвитку структурних під-
розділів. Система управління завжди орієнтована на виконання основних 
функцій менеджменту всіма структурами підприємства. Здатність гнучко 
реагувати на фактори зовнішнього впливу підтверджують ефективність 
управлінської діяльності і спонукають до впровадження інноваційних 
ідей, усунення проблем збуту інноваційної продукції. Тому виникає ве-
лика необхідність визначення ефективних структур управління діючих 
підприємств та створення інструментарію щодо удосконалення структу-
ри на основі позитивного міжнародного досвіду та досвіду вітчизняних 
підприємств.

 Це є одним з основних і найважливіших завдань наших досліджень.
Структура управління підприємств містить головні цілі, місію та філо-

софію організації на всіх етапах розвитку і забезпечує ефективні зв’язки 
між різними ланками управління. Координація всіх функцій завжди є 
процесом складним і багатоаспектним, тому що вирішуються питання 
ефективного використання ресурсного потенціалу в системі невизначено-
сті впливу різних факторів. Структура управління включає інформаційне 
забезпечення що не завжди адекватне змінам зовнішнього середовища, 
змісту організаційної структури управління підприємством.

Таким чином організаційна структура це цілісне поєднання інформа-
ційних зв’язків з елементами органів управління при отриманні зворотної 
інформації щодо ефективності системи управління. 
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Зоріна Я., студентка

Наук. керівник: Пішеніна Т.І., д. е. н., проф.

КІБіТ, м. Київ

Для спортивних закладів особливе значення має кадрова складова. 
Управління персоналом – це чинник, який значно підвищує конкуренто-
спроможність спортивних закладів і створює атмосферу для індивідуаль-
ного розвитку і реалізації особистості. 

Кадрова складова визначає майбутнє спортивного закладу, впливає на 
ефективність його діяльності, забезпечує ефективне використання всього 
ресурсного потенціалу. Традиційно вся спортивна культура пов’язана з 
вихованням молоді, причому, ефективність діяльності таких закладів ро-
зуміється як у вузькому так і широкому значенні. По-перше, це заклади, 
які забезпечують реалізацію особистості, надають можливість проявити 
молодим людям свої творчі здібності до розвитку і досягнень своєї мети, 
до формування свого характеру. Але, у сучасний період, діяльність спор-
тивних закладів розглядається в економічному плані, тому що розвиток 
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спортивної діяльності пов’язано з орендою приміщень, використанням 
матеріально-технічних ресурсів, спортивного обладнання, спеціальних 
тренажерів, спортивних технік. В цьому контексті це пов’язано з отри-
манням прибутку і забезпеченням відповідної продуктивності.

У трудовому колективі, де працюють тренери, особливе значення має 
рівень самооцінки особистості і створення мотиваційних важелів для за-
безпечення ефективної праці спортивних закладів. Організація системи 
управління спортивним комплексом включає формування концепції щодо 
розвитку спортивної культури і особливо деталізує кадрову політику, що 
в стратегічному значенні створює можливості до використання творчого 
потенціалу особистості.

Головною складовою системи кадрового забезпечення постає вибір 
співробітників, які є фахівцями в спортивній галузі. Це тренера, що вміють 
приймати управлінські рішення при реалізації індивідуального підходу 
і забезпечують ефективний контроль відповідних якісних і кількісних 
показників розвитку особистості. Забезпечення відповідності індивіду-
альних творчих здібностей спеціалістів і складності підходів до кожного 
учасника, формує конкурентоспроможність такого спортивного закладу 
у сучасний період.

Головна мета наших досліджень – визначити сутність управління 
персоналом спортивних закладів при створенні креативних підходів до 
розвитку особистості; представити засоби і механізми для підвищення 
ефективності підготовки персоналу у спортивних закладах і запропону-
вати шляхи удосконалення системи управління персоналом при реалізації 
системного підходу в кадровому менеджменті.
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Економічна криза та зростання кількості конкурентів вимагають від 
вітчизняних підприємств комплексного підходу до формування конку-
рентних переваг та підвищення їх ефективності. Нові виклики, зміни 
в техніці та технологіях, зростаючі потреби споживачів вимагають від 
сучасних менеджерів нових знань та навичок, які б відповідали вимогам 
часу. Вдосконалення діяльності підприємств не може відбуватися без 
впровадження інновацій них технологій. В умовах постій ного розширен-
ня ринку та збільшення конкуренції  між його учасниками перед управ-
лінцями постає завдання знаходження інновацій них методів управління 
підприємством та задоволення потреб клієнтів. Сьогодні інновації  стають 
визначальними чинниками, які спонукають підприємства до пошуку нових 
або вдосконалених шляхів задоволення клієнтів, збільшення прибутку та 
розвитку підприємства. 

Роль інновацій  в розвитку економіці та підвищенні конкуренто-
спроможності підприємств розкрита у працях відомих вчених: Ф. Янсена, 
Е. Менсфілда, Л. Брауна, І. Ф. Пригожого, Н. Л. Фролової, А. А. Дагаєва, 
А. Мар шала, Л. Омелянович, Дж. М. Кей нса, О. Кузьміна, А. Кучерової , 
В. Гей ця, К. Маркса, М. Портера, А. Поручника, К. Прахалада, Е. Рай -
нерта, П. Рапкіна та інших.
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Метою наших досліджень є оцінка процесу впровадження інноваційних 
технологій на сучасному підприємстві та засоби підвищення ефективності 
інноваційних технологій.

У роботі були поставлені наступні завдання:
– дослідження ролі інновацій у розвитку сучасного підприємства; 
– визначення засобів підвищення ефективності інноваційних техно-

логій на підприємстві;
– проведення аналізу впровадження інноваційних технологій на ТОВ 

“АВС АВТОСЕРВІС”;
– визначення можливих варіантів інновацій них стратегій  підприєм-

ства;
– аналіз заходів щодо вдосконалення процесу впровадження іннова-

ційних технологій на сучасному підприємстві.
Для вирішенні поставлених завдань використовуються методи дослі-

дження: теоретичного узагальнення, синтезу, аналізу, спостереження, 
класифікації , порівняння тощо. 

За результатами дослідження визначені види інновацій «АВС АВТО-
СЕРВІС». Запропоновані етапи для комплексного оцінювання ефективнос-
ті інновацій ної  діяльності підприємства та схема формування інновацій ної  
політики підприємства. Проаналізовані загрози інноваційній діяльності 
ТОВ «АВС АВТОСЕРВІС» та принципи роботи підприємства, що обрало 
інновацій ний  шлях розвитку. Оцінені переваги впровадження інновацій 
у діяльність підприємства, дана характеристика досліджуваної компа-
нії  за типом стратегічної  конкурентноздатної  інновацій ної  поведінки. 
Визначені фактори зовнішнього середовища та близькі конкуренти, що 
впливають на покращення діяльності «АВС АВТОСЕРВІС». Запропоно-
ваний внутрішньо організацій ний  шлях ведення інновацій них технологій , 
охарактеризовані умови формування конкурентних переваг на ринку по-
слуг, при впровадженні інновацій та основні напрями підвищення рівня 
конкурентоспроможності авто сервісного підприємства.
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Для клієнтів вирішальним фактором при купівлі IT-продукту є його 
якість та надійність. Якщо IT- підприємство задовольнить вимоги клієн-
тів щодо надійності, це буде основним критерієм конкуренції. Покупці 
будуть віддавати перевагу тим продуктам, які є найбільш зручними в 
користуванні, і тим підприємствам, з якими краще здійснювати співро-
бітництво.Коли вимоги клієнтів ринку інформаційних технологій щодо 
якості будуть виконані, то критерієм конкуренції стане ціна продукту. 
Перехід від одного критерію конкуренції до іншого має назву «надлишок 
якості» [9, c. 199]. 

Враховуючи специфіку конкуренції, IT-підприємство потенційно має 
можливість використовувати три альтернативні цінові стратегії, викли-
кані динамікою ринку:

 1) завоювання більш високих секторів ринку і відмова від споживачів 
низьких секторів за появи більш простих, зручних і відносно дешевих ін-
формаційних технологій. В світовій практиці таку маркетингову стратегію 
успішно використовували Hewlеtt-Packard. продаючи лазерні принтери.
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 2) розробка активних дій, що будуть залежати від змін основ конкурен-
ції та будуть спрямовані на задоволення потреб клієнтів за результатами 
аналізу змін в потребах споживачів ринку інформаційних технологій. В 
2000 р. на ринку з’явилися компанії Dell і Gateway, які запропонували 
нові сервіси та зручність їх використання. В той же час компанія Compaq 
почала виробляти відносно дешеві комп’ютери з обмеженими функціо-
нальними можливостями, вони були спрямовані на нижчі сектори ринку.

 3) активно використовувати маркетингові заходи з метою збільшення 
кількості клієнтів, які будуть бажати купувати більш досконалі продук-
ти. Компанії Microsoft та Intel успішно використовують третю стратегію. 
Microsoft створила і успішно завоювала ринок програмного забезпечення, 
яке потребувало великих обсягів пам’яті і більш досконалих мікропро-
цесорів.

 Коли IT-підприємство продає свої продукти великим, середнім підпри-
ємствам то, в багатьох випадках, пропонують стандартизовані рішення. 
Процес продажу обладнання та програмного забезпечення відбувається 
після оформлення відповідних ліцензійних угод, надання сервісних послуг 
з підтримки і обслуговування. 

 Співпраця IT-підприємства з індивідуальними споживачами, малими 
та середніми підприємствами, а також з великими компаніями, корпо-
раціями має, в кожному окремому випадку, переваги та недоліки. Коли 
підприємство заключає угоду з підприємствами середнього розміру та 
корпораціями, його прибутки можуть бути більшими завдяки відносно 
вищому рівню цін. Вигідне співвідношення доходів до витрат зумовлено 
тим, що IT-підприємство може отримати більше доходу від клієнтів серед-
нього розміру і корпорацій, ніж від індивідуальних споживачів завдяки 
великому обсягу угод та можливості встановити вищі ціни. 

 Успіх на ринку технологій масового виробництва може забезпечити 
цінова політика, спрямована на середні та великі підприємств. Такий під-
хід використовують компанії Oracle, що продає своє програмне забезпе-
чення і бази даних; SAP, що розповсюджує свої ERP-додатки; Microsoft, 
яка продає системи Windows та Office. 

 Більшість підприємств на ринку цифрових технологій конкурують 
у невеликому сегменті ринку. Лише провідні ІТ-компанії, з якими 
важ ко конкурувати, мають позиції у багатьох сегментах ринку. Такі 
ком панії є лідерами як на ІТ-ринку масового виробництва, на якому 
споживачами є інші ТНК, підприємства середнього розміру, так і у 
сегменті ринку, клієнтами на якому є індивідуальні користувачі чи 
малі підприємства [9, c.15].

 Цінова політика ІТ-підприємств на серійне обладнання визначається 
рівнем витрат та ринковою кон’юнктурою. Коли здійснюється виробни-
цтво унікальної техніки, то для такого процесу характерні високі витрати, 
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викликані використанням дорогої контрольно-вимірювальної апаратури, 
значними витратами на науково-дослідні роботи. [9, c. 122-123].

 ІТ-підприємства також мають враховувати, що процеси, в яких задіяні 
інформаційні технології, розвиваються швидше, ніж відповідний попит. 
Ті підприємства, які поліпшують якість продуктів з метою витіснення 
конкурентів та досягнення кращих цін і рентабельності, часто пропону-
ють клієнтам продукти з технічними характеристиками, кращими ніж їм 
потрібні, або продукти за завищеними для ринку цінами [10, c. 15].
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Наразі в Україні маркетингова та рекламна діяльність є одним із най-
більш перспективних направлень людської діяльності, яке переживає 
період бурної актуальності. Сфера маркетингу охоплює багато аспектів 
сучасної економічної системи нашого життя, не зважаючи на країну чи 
рівень економічного розвитку, при цьому будь яка сфера діяльності під-
приємства має прямий зв’язок з маркетинговою діяльністю. В умовах 
сучасного розвитку ринкової економіки, де більшу частину становить 
малий та середній бізнеси, обумовлюється це простотою в організації 
своєї малої справи. 

Маркетинг – явище складне, багатопланове і динамічне. Тому майже 
неможливо дати йому одне універсальне визначення, адекватну його сут-
ність, принципи і характеристики, тому роздивимось декілька прикладів. 
Філософія маркетингу дуже проста: кожний виробник будь якої продукції, 
має випускати таку продукцію, якій заздалегідь забеспечений збут і одер-
жання підприємством наміченного рівня рентабельності та маси прибутку. 
Ще одне теоретичне визначення маркетингу звучить так: маркетинг – вид 
людської діяльності, спрямованний на задоволення потреб за допомогою 
обміну. Воно, безумовно, більш загальне, кожний студент про нього чув, 
але теж висловлює саму суть поняття маркетингу. 

Яка ж мета маркетингу? Далеко не кожна людина віддає собі звіт, 
яка ж кінцева мета у маркетингу, не кажучи вже про досягнення цих ос-
новних цілей. Якби поставити це питання 10-м діловим людям, ми отри-
маємо 10-ть різноманітних варіантів. Більшість людей скажуть нам, що 
основною метою маркетингу є – популяризація нашого ім’я на ринку, а 
інші скажуть що маркетинг створює ваш бренд. Найчастішим варіантом 
є те, що маркетинг допомагає генерувати потенційних клієнтів, які потім 
передаються до відділу продажу, а інші кажуть, що маркетинг створює 
продажу. Також є люди, які скажуть, що маркетинг підвищує впізнаваність 
бренду. Правда в тому, що всі відповіді можна вважати вірними. Вони є 
результатом маркетингових та рекламних зусиль. Однак мета маркетингу 
не може бути вирішена так просто. В моїй роботі представлені три основні 
цілі, досягнувши які, бізнес в майбутньому чекає успіх.
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Три основні цілі маркетингу на думку автора роботи:
● Підвищити впізнаваність бренду;
● Підтримувати постійну взаємодію з цільовою аудиторією;
● Довести свою першість серед конкурентів.
Необхідно підвести невеличкий висновок, своєчасне формулювання 

та дотримання основних цілей підприємства на етапі планування своєї 
діяльності, в апріорі, призведе до успіху.

В ролі об’єкта дослідження виступив заклад громадського харчуван-
ня підприємство Клуб-Театр «Париж», що здійснює свою діяльність в 
невеликому містечку під назвою Хрустальний, Луганської області, за 
адресою – мікрорайон № 2, будинок 23/а. Клуб-Театр «Париж» має до-
статньо високу оцінку серед схожих закладів міста, в арсеналі ресторан 
існує багатий вибір страв та напоїв, в супроводі з сучасною музикою та 
розважальною програмою. Оскільки основну долю прибутку заклад от-
римує від ведення ресторанної діяльності, першим проведеним аналізом 
стало дослідження найближчих конкурентів, яке показало нам, що заклад 
є конкурентоспроможним, навіть в деяких факторах обходить своїх кон-
курентів. Відповідно до цього, об’єкт дослідження має усі передумови 
для заповнення ніші, в якій працює.

Другим етапом моніторингу успішності закладу, став SWOT-аналіз 
внутрішньої та зовнішньої середи, який надав дані про сильні і слабкі 
сторони, показав можливості та загрози для розвитку підприємства, за 
результатами яких ми можемо зробити наступні висновки:

1. Клуб-Театр «Paris» має достатньо велику кількість сильних сто-
рін та може собі дозволити за рахунок цього компенсувати свої 
слабкі сторони. Наприклад, Клуб-Театр розташований одразу за 
центральним банком міста, перенести або знести його неможливо, 
тому необхідно вкладати більше зусиль в рекламу та просування 
закладу, щоб про нього дізналось якомога більше людей.

2.  У Клубу-Театру досить багато амбіцій для розвитку, оскільки штат 
укомплектовано висококласними спеціалістами, які мотивовані до 
постійного розвитку та підвищення своєї кваліфікації. 

3. Основні загрози для діяльності підприємства є досить видимими – 
це і нестабільна економічна ситуація, постійні зміни та забаганки 
сучасного ринку, людям досить швидко все набридає, постійний 
ріст конкуренції. Але і це можна вирішити, наприклад, встанов-
лення міцних стосунків з постачальниками, постійний моніторинг 
основних конкурентів, швидке реагування та адаптування до мін-
ливих економічним умов, дозволить нам частково компенсувати 
загрози.

На сьогоднішній день немає критичних загроз, які б могли зупинити 
діяльність клубу, заклад має усі перспективи та амбіції для розвиту, при 
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грамотній маркетинговій діяльності. Однак на підприємстві відсутня 
кваліфікована маркетингова стратегія, і в зв’язку з цим помітно деяке 
відставання від конкурентів.

З наведених даних організаційної структури клубу, ми можемо бачити, 
що відділу маркетингу на підприємстві не існує. Тому функції ведення 
маркетингової діяльності входять до посадових обов’язків адміністра-
тивного складу підприємства, саме тому не можуть бути реалізовані на 
100%, в силу некомпетентності в цьому питанні. Але, все не так погано, з 
основною частиною функцій адміністрація справляється, вони створюють 
сприятливу атмосферу перебування в Клубі-Театрі для кожного клієнта. 
Однак цього недостатньо, оскільки маркетинг є набагато обширнішим, 
ніж підтримка іміджу і створення приємної атмосфери. Таким чином 
ми виявили першу проблему в управлінні маркетинговою діяльністю на 
підприємстві. 

Надалі був проведен наступний аналіз, який показав ступінь задоволе-
ності клієнтами об’єкта дослідження. Для уточнення ступеню задоволено-
сті, ми зробимо висновоки на основі проведеного анкетування. Сутність 
анкетування полягає в наступному, кожний опитаний клієнт має дати 
чітку відповідь на добре продумані питання, відповідь на які і дозволили 
нам отримати достовірну інформацію і надалі від неї відштовхуватись. В 
експериментальному опитуванні в цілому взяли участь 50 чоловік, різного 
віку і соціального статусу. 75% опитаних опинились постійними клієнтами 
Клубу-Театру «Paris», коли 25% відвідують заклад нерегулярно.

Основною проблему в подібних сферах обслуговування клієнтів є те, 
що клієнт дуже непостійний і може в будь-який момент віддати перевагу 
нашим конкурентам. Особливо це стосується розважальної індустрії. З 
моменту, коли заклад перестає приділяти особливу увагу кожному клієнту 
і стежити за висотою якості, асортиментного ряду, новизни і комфорта-
бельності клієнта, одразу спостерігається спад до низу, це добре видно 
не тільки на постійних клієнтах, а й на нових.

Аналіз отриманих даних дав точку опори для побудови стратегії удо-
сконалення маркетингової системи. 

Аби звести недоотриманий прибуток до мінімуму, було проведено 
повну реорганізацію нинішньої системи з метою її удосконалення та 
залучення нових клієнтів. Після проведення аналізів та визначення кола 
проблем, були запропоновані заходи щодо удосконалення та поліпшення 
ефективності маркетингової діяльності. Введення моїх пропозицій має 
дати закладу друге дихання та вирішити виявлені проблеми, це необхідно 
для того, аби Клуб-Театр міг і надалі розвиватися в своїй сфері діяльності 
та бути конкурентоспроможним. В цілому, мною було запропоновано 8 
заходів, які мають допомогти керівництву поліпшити свою ефективність 
та збільшити прибуток в майбутньому. 
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Після проведення останнього відкритого анкетування основної ау-
диторії закладу, в процесі аналізу були виявлені деякі недоліки в вза-
ємовідносинах між штатними співробітниками та споживачами. Після 
впровадження заходів щодо удосконалення маркетингової системи, не-
доліки були успішно усунені. Підвищення лояльності до своїх клієнтів 
дало закладу позитивний ефект, який згодом відобразився на динаміці 
відвідуваності клубу. Велика кількість клієнтів висловила свою подяку 
керівництву підприємства за швидке реагування та прислухання до їх 
забаганок. Ще більше людей почало віддавати свою перевагу Клубу-Те-
атру «Париж» при виборі місця для відпочинку. Після порівняння обсягів 
продажів за 2018 та 2019 рік та впровадження запропонованих заходів ми 
дійшли висновку, що заклад відчуває значне зростання обсягу продажів, 
в порівнянні з попереднім роком. Дивлячись на результати вересня і ли-
стопада 2018 гоку, ми можемо спостерігати знижений попит на діяльність 
ресторану, чого не скажеш про 2019 рік. За рахунок успішної реалізації 
ідей, щодо поліпшення системи маркетингу, 2019 рік для закладу став 
більш стійким і надійним.

Результати та висновки. Плавно підводячи риску проведеної роботи, 
оцінка ефективності впроваджених заходів щодо удосконалення маркетин-
гової діяльності на прикладі Клубу-Театру «Париж», показує позитивні 
результати. Не потрібно бути дипломованим спеціалістом, аби побачити 
гарну динаміку зростання обсягу продажів на підприємстві. Необхідно 
відзначити кількість задоволених клієнтів, які відчули на собі поліпшення 
лояльності. Безумовно, збільшення кількості клієнтів свідчить про якісну 
роботу підприємства і рівень взаємовідносин між керівництвом закладу. 
То, за якими критеріями споживачі вибирають заклад для відпочинку, 
вказує на збільшення популярності бренду ресторану. Отже, після успіш-
ної реалізації запропонованих розробок по вдосконаленню маркетингової 
діяльності на підприємстві, очікується збільшення отримуваної виручки до 
2-х разів, значене зменшення точки беззбитковості, що надалі допоможе 
збільшити фінансову потужність підприємства.

Працюючи в сьогоднішніх умовах ведення бізнесу, максимально вірне 
налагодження маркетингової діяльності є приблизно 50% успіху компа-
нії. Проблема Українських підприємців полягає в тому, що керівництво 
компанії застосовують на практиці лише окремі положення з маркетингу, 
коли повинні використовувати комплексні система маркетингу, аби була 
можливість планування своєї діяльності на довгострокову перспективу. 
Це обумовлює актуальність цього питання та додає інтересу до вивчення 
маркетингу як науки.

Висновком роботи є наступне: маркетингова діяльність на підприємстві 
сфери послуг, відіграє важливу роль в досягненні основної мети отри-
мання прибутку і забезпечення конкурентоспроможності завдяки своєму 



58                       ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. БІЗНЕС

імені. В актуальних умовах ведення бізнесу, кожне окреме підприємство 
ставить для себе рамки, певні цілі, хтось обмежується операційними, а 
хтось планує ведення діяльності свого бізнесу на декілька років вперед. 
Але, в незалежності від обраних цілей, всі підприємці розуміють – успішне 
введення бізнесу вимагає багато і старанно працювати, постійно слідку-
вати за актуальністю, вивчати забаганки своїх споживачів та розуміти 
можливості людей і пропонувати вибір для кожної окремої ланки. З цією 
роботою гарно справляється маркетинг.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
INDICATEURS ÉCONOMIQUES

УДК: 330.55(672.4)

Mavungu Emmanuel,
Luzolo Nowa,
Eleve du departement preparatoire

KIBIT, Kyiv

La République démocratique du Congo est un pays d’Afrique centrale. C’est 
le quatrième pays le plus peuplé d’Afrique (derrière le Nigeria, l’Éthiopie et 
l’Égypte) ainsi que le pays francophone le plus peuplé.

Le pays est aussi appelé plus simplement Congo, ou plus souvent RDC, 
Congo-Kinshasa ou RD Congo pour le différencier de la république du Congo 
voisine, elle-même appelée «Congo-Brazzaville»

Development
La République démocratique du Congo Un sous-sol d’une exceptionnelle 

richesse en matières premières
Avec 9 pays frontaliers, 2,3 millions de km², une population estimée à 

plus de 90 millions d’habitants, la RDC occupe une position centrale sur le 
continent. 1er pays francophone au monde en nombre d’habitants et le 2ème 
pays d’Afrique par la superficie, la RDC est dotée d’un potentiel hydroélectrique 
gigantesque (100 000 MW) soit le tiers du potentiel du continent et 60% de sa 
superficie est composée de forêts. La RDC est considérée comme un véritable 
«scandale géologique» tant son sous-sol, très riche, regorge de ressources 
minérales (cuivre, premier producteur en Afrique; cobalt, premier producteur 
mondial; coltan, or, diamants). Son économie est le reflet du phénomène 
de «syndrome des matières premières»: celui d’un faible développement de 
son économie et d’une pauvreté persistante en dépit de l’exploitation de ses 
richesses naturelles.

L’économie de la RDC, très spécialisée, reste vulnérable
Plus de 90% de ses exportations sont des matières premières (minerais et 

pétrole) et 40% le sont à direction de la Chine, ce qui rend son économie très 
dépendante à la fois de l’évolution du cycle des matières premières et de la 
demande chinoise.

Le secteur minier est assez concentré: 12 producteurs de cuivre, la plupart 
aux mains de groupe chinois, assurent 80% de la production; 6 producteurs 
de cobalt assurent 80% de la production. Le code minier, promulgué en mars 
2018, est beaucoup moins favorable aux entreprises étrangères. Ce code 
prévoit la suppression de la clause de stabilité de 10 ans, une augmentation des 
participations de l’Etat dans les sociétés d’exploitation, un nouveau calcul des 
redevances (relèvement des taux, et prise en compte des cours internationaux 
au lieu des prix de cession effectifs), une fiscalité moins avantageuse pour 
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les entreprises minières, une taxe sur les superprofits, des obligations de 
rapatriement de devises accrues, et des possibilités de sous-traitance limitées 
à des personnes morales de droit congolais à capitaux congolais. Les grandes 
entreprises ont, en vain, tenté de s’y opposer.

L’artisanat minier représente encore entre 15 et 20% de la production 
totale (soit 1 Mds$). Cette production peu réglementée est localisée dans 
les provinces du Haut Katanga et du Lualaba (sud-est de la RDC). Ceci rend 
nécessaire la traçabilité des minerais ainsi produits afin d’assurer une chaîne 
d’approvisionnement responsable avec un risque correspondant aux critères 
de l’OCDE de «diligence raisonnable». Plusieurs initiatives soutenant un 
approvisionnement libre de tout travail forcé des enfants se développent. La 
chambre de commerce chinoise des métaux minéraux avec d’autres sociétés 
internationales ont mis en place, sur une base volontaire, une initiative pour 
un «cobalt responsable». Elle ne repose pas sur un cadre contraignant comme 
l’initiative européenne en matière d’approvisionnement responsable dans les 
zones de conflits, qui ne concerne que les minerais «3T» (Tungstène-étain-
tandalite).

Les productions agricoles d’exportation (coton, café, cacao, sucre, thé et 
caoutchouc) sont déclinantes et peu productives. Le café qui occupait une 
part non négligeable des exportations congolaises dans les années 80 est 
aujourd’hui réduit à une portion congrue (17 M$, pour 9000T). Les cultures 
vivrières (manioc, plantain, maïs, arachide, et riz) peinent à satisfaire la 
demande locale. Le maïs importé occupe désormais une place importante dans 
les consommations des ménages urbains.

La production d’électricité reste insuffisante. La production électrique 
installée est de 2 500 MW. Les deux barrages entrés en service dans les 
années 1970, Inga I et Inga II, en cours de réhabilitation, ont une production 
de 1 000 MW pour une capacité de 1 800 MW. Ce déficit énergétique 
constitue un frein au développement économique du pays, 9 % seulement de 
la population congolaise a accès à l’électricité. Un très ambitieux projet, Inga 
III, doit permettre de produire 4 800 MW, soit l’équivalent de trois réacteurs 
nucléaires de troisième génération. Le coût total du projet est évalué à 12 
Mds $: comprenant la construction du barrage et de la centrale (11 turbines), 
l’édification de la ligne à haute tension reliant Inga III à l’Afrique du Sud, via 
Kolwezi dans la province du Katanga.

Le secteur industriel (19% du PIB en 2015), jadis plus développé que dans 
la plupart des autres pays africains, est aujourd’hui en crise. Les productions 
industrielles traditionnelles – industries alimentaires, les cimenteries, une 
raffinerie et des industries diverses (plastique, chimie) – ont pâti d’une 
conjoncture déprimée depuis 2015 sous l’effet de la chute de la dépense publique, 
de la perte de pouvoir d’achat des ménages et des disparités monétaires qui 
faussent les échanges transfrontaliers. La montée des importations frauduleuses 
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d’Angola  désorganisent  certaines  productions.  La  forte  différence  entre  le 
taux de change officiel et parallèle de la devise angolaise (le Kwanza) permet 
d’acheter des marchandises à bon prix après change de dollars sur le marché 
parallèle,  puis  de  les  réimporter  de  façon  frauduleuse  avec  une  marge  très 
importante en les revendant en dollars.  Si la production de farine augmente 
(+18%),  la  production de  bière  et  boissons  gazeuses  baisse  de  4%,  celle  de 
ciment s’est effondrée en 2016 (-48%). L’entrée en service de deux nouvelles 
cimenteries a fait s’envoler la production en 2017 (+255%), dont PPC Barnet 
DRC qui détient une capacité de production de 1 000 000 t/an.

• Les activités de services sont présentes: le secteur bancaire compte 20 
banques dont 5 à capitaux locaux; le secteur des assurances s’est ouvert 
à  la  concurrence  en  2019;  le  secteur  des  télécommunications  compte 
5  opérateurs  (dont  Orange);  le  secteur  de  la  santé  où  de  nombreuses 
cliniques privées sont présentes; le secteur hôtelier encore peu pénétré 
par les grandes chaines (Accor est présent), le secteur aérien est encore 
peu structuré (Congo Airways a rejoint l’IATA en 2018); le secteur de 
la  distribution  marqué  par  la  présence  de  nombreux indépendants;  le 
secteur  de  la  distribution  automobile  (CFAO est  présent)  est  de  plus 
en  plus  concurrencé  par  les  «grey  dealers»  (véhicules  directement 
réimportés  du  moyen  orient,  en  dehors  des  réseaux  de  distributions 
officiels).

• Divisions administratives avant juin 2015
Articles détaillés: Provinces de la Republique démocratique du Congo et 

Subdivision de la république démocratique du Congo.
Le  Congo est  divisé  en  vingt-six  provinces.  Auparavant  on  en  comptait 

onze  (voir  la  carte  ci-contre).  Ces  nouvelles  subdivisions  ont  notamment 
pour objectif d’éloigner les risques de sécession de certaines grandes régions 
congolaises, comme le Katanga.

 

 
 

 

 

Bandundu 
Bas-Congo 
Équateur 
Kasaï-Occidental
Kasaï-Oriental 
Katanga 
Kinshasa 
Maniema 
Nord-Kivu 
Orientale 
Sud-Kivu 

La RDC se lance dans la mise 
en  place  de  zones  économiques 
spéciales  pour  encourager  la  
renaissance de son industrie. La 
première ZES devrait voir le jour 
en 2012 dans la commune kinoise 
de N’Sélé et sera consacrée aux 
agro-industries.  Les  autorités 
congola ises  prévoient  dé jà  
d’en  ouvrir  une  autre  consacrée 
aux  industries  minières  (dans 
le  Katanga)  et  une  troisième 
consacrée aux cimenteries (dans 
le Bas-Congo) 56. 
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Les principales exploitations de cuivre et de cobalt sont dominées par 
la Gécamines et ses partenaires. Le diamant industriel est extrait par la 
MIBA. Mais dans un pays ravagé par la guerre civile, une grande partie de 
l’exploitation et l’exportation de produits miniers se fait clandestinement.

La république démocratique du Congo détiendrait 10 % des réserves 
mondiales connues d’or. Exploité dans des mines à ciel ouvert comme près de 
Mongbwalu, le minerai est l’objet de tous les trafics. Randgold Resources, une 
société sud-africaine, vient de lancer la construction d’une des plus grandes 
mines d’or d’Afrique dans la même région 57.

Voici une liste des ressources minières par province:
• diamant: Kasaï Oriental, Kasaï Occidental, Bandundu, Équateur, 

Province Orientale.
• or: Province Orientale, Maniema, Katanga, Bas-Congo, Nord-Kivu, 

Sud-Kivu, Équateur.
• cuivre: Katanga.
• Étain: Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema.
• Colombo tantalite (coltan): Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga, Maniema.
• Bauxite: Bas-Congo.
• Fer: Banalia, Katanga, Luebo, Kasaï-Oriental.
• Manganèse: Katanga, Bas-Congo.
• Charbon: Katanga.
• Pétrole: Bassin côtier de Moanda (en exploitation), la Cuvette Centrale, 

Ituri, Bandundu (indices)
• Gaz méthane: Lac Kivu
• Schistes bitumeux: Mvuzi (dans le Bas-Congo)
• cobalt: Katanga. Avec une production annuelle d’environ 90 000 tonnes 

(2019), la RDC représente plus de la moitié de la production mondiale 
de cobalt58.

Le pays ne compte pas seulement une industrie minière, les grandes villes 
comptent aussi des industries alimentaire, textile, chimique, de montage 
(chanimetal) et des chantiers navals. Mais elle ne compte aucune industries 
de pointe59. L’industrie des télécommunications sans fil était d’abord sous 
le monopole de la compagnie Télécel. Depuis la libéralisation, elle se partage 
entre des sociétés comme Starcel Congo, Vodacom, Bharti Airtel, Orange, 
Sogetel, Supercell. Standard Telecom, Africell, etc.
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МОВНА ПРАВИЛЬНІСТЬ ЯК ОЗНАКА 
ПРОФЕСІЙНОГО МЕНЕДЖЕРА 

УДК: 811.161.2(07)

Максимюк О., 
Криворучко В. 
КІБіТ, м. Київ

Людина вміє красиво мислити, але не вміє красиво виразити себе в 
словах. Дивовижні суперечності. Ми часто помилково думаємо, що як 
людина мислить, так вона і говорить. Але часом це буває не так, інколи 
буває важко висловити свої думки. Доречно згадати слова Вольтера про 
те, що чудова думка втрачає свою цінність, якщо вона погано висловлена.

Час від часу ми зустрічаємо розумних людей, які хочуть висловити 
свою думку, але через «кострубату» промову втрачається суть думки, яку 
вони хочуть донести. 

Від уміння говорити нерідко залежить успіх, авторитет, кар’єра, тому 
на якому б рівні управління організацій не перебували менеджери, вони 
повинні досконало володіти професійним мовленням. 

Згадаймо, хто такий менеджер? Що ми розуміємо під професійним 
мовленням?

Менеджер – це людина, яка впливає на рішення в системі управління 
організаціями й повинна володіти мистецтвом досягнення мети в умовах 
обмеженості ресурсів.

Професійне мовлення – це процес обміну думками у певній галузі 
знань, в якому б вигляді воно не здійснювалося, це функціональна дій-
сність мови в усіх її матеріальних і ситуативних формах.

Професійне мовлення людини свідчить про її духовний і інтелектуаль-
ний розвиток, внутрішню культуру. А отже, менеджер повинен володіти 
грамотною, фаховою, логічно вибудованою мовою, вміти вести ділові 
переговори у виробничих умовах за допомогою відповідних методів вер-
бального спілкування, готувати публічні виступи, застосовувати певні 
форми ведення дискусії, проводити обговорення проблем.

Професійне спілкування сприймається як усний мовний контакт між 
людьми, що зв’язані інтересами справи і мають повноваження для вста-
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новлення ділових контактів, вирішення ділових проблем і здійснення 
конкретних підходів до їх вирішення.

Важливою складовою комерційного успіху в діяльності фірми є вміння 
вести ділову розмову. Чим вищий рівень культури усного мовлення під 
час переговорів чи просто в розмові зі співробітниками, підлеглими, тим 
вищий авторитет людини, що займається підприємницькою діяльністю. 
Також це підвищує і результативність роботи. Тому варто завжди пам’я-
тати як про мовні норми, яких ми як менеджери повинні дотримуватися, 
так і пам’ятати про ознаки мовлення, щоб нас розуміли. 

А саме, ми повинні – 
● правильно наголошувати слова (це акцентологічні норми): ціннИк, 

візьмУ, бУдемо, водопровІд, пІдлітковий;
● правильно писати слова (це орфографічні норми): сакраментальний, 

пріоритет, президент, бізнес, менеджмент;
● правильно використовувати граматичні форми слів: приїхали до 

Львова, а не приїхали у Львів; повернулися з Кривого Рогу, а не з 
Кривого Рога; зустрілися біля пам’ятника Шевченку, а не Шевчен-
ка; вибачте мені, а не мене;

● правильно і доречно вживати слова: прейскурант, а не прейскурант 
цін;, ми беремо участь у конференції, а не приймаємо; наступного 
тижня, а не на слідуючій неділі;

● правильно розставляти розділові знаки на письмі і пам’ятати про 
паузи, коли ми говоримо тощо. Таким чином, дотримуючись мов-
них норм, ми забезпечуємо правильність, виразність, грамотність 
нашого професійного мовлення. 

Отже, культура мовлення – це частка загальної професійної культури 
менеджера, а її відсутність – свідчення бездуховності і безграмотності 
людини. Мистецтво спілкування завжди вважалося органічною скла-
довою професіоналізму ділової людини, менеджера нового типу, який 
повинен мати нестандартний погляд на речі, відзначатися високою ети-
кою у спілкуванні, вести за собою не силою наказу, а силою аргументів, 
переконливого слова, яке з давніх часів вважалося божественним даром. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ

УДК: 331.101.3:331.108

Майданюк Я., студент 

ВФ КІБіТ, м. Вінниця

В ринкових умовах господарювання суттєво змінюється роль праців-
ника, який з пасивного виконавця перетворюється на активного учасника 
виробництва, може та бажає брати участь в управлінні, ухваленні рішень 
не лише тактичного, а й перспективного значення [9].

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством, випуск 
продукції, що була б конкурентоспроможною на зарубіжних ринках, 
залежить не тільки від технічного оснащення підприємства, наявності 
сучасних технологій, чіткої системи контролю якості продукції, маркетин-
гових досліджень ринкового середовища та послідовного впровадження 
концепцій просування товарів на зарубіжні ринки, а й від кваліфікації 
співробітників підприємства, ефективного управління персоналом [10]. 

У становленні управління персоналом як професійної діяльності 
протягом ХХ ст. виділяють періоди чітко виражених принципів, ідей, 
доктрин і підходів до управління трудовими ресурсами. У період між 
Першою і Другою світовими війнами виділяють два основні підходи в 
роботі з персоналом: 

• доктрина наукової організації праці; 
• доктрина людських відносин. 
Представником першої був відомий американський інженер Ф. Тейлор. 

Представник другої доктрини соціолог Е. Мейо, який у 30-ті роки ХХ ст. 
провів наукові дослідження, суттю яких є зміна та чергування умов праці: 
покращувалось чи погіршувалось освітлення, інтер’єр виробничих цехів, 
здійснювалося музикальне супроводження під час роботи, і як наслідок − 
продуктивність праці не погіршувалася. Стимулом праці було визначення 
цінності роботи працівників [1, С. 18-19]. Проблемам теорії, методології 
та практики управління персоналом присвятили велику кількість наукових 
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праць економісти: О.І. Амоша, Дж. Блек, А. Браверман, Г.М. Скудар, А.А. 
Томпсон, С.В. Шекшня та інші [5, С. 19].

Про сукупність і різновиди людських потреб вказували відомі вчені 
економісти М.І. Туган-Барановський та І.В. Вернадський. Дослідження з 
питань організації праці та управління, що значно інтенсифікувалися під час 
переходу до ринкової економіки, успішно проводили М.А. Вітке, О.К. Гас-
тєв, П.М. Керженцев, С.Г. Дзюба, П.В. Журавльов, Дж.М. Іванцевич, В.М. 
Колпаков, А.А. Лобанов, В.Д. Пагрушев, Ф.Ю. Поклонський [2, С. 17-18].

На нашу думку, проблема управління персоналом на сучасному етапі 
знаходиться в центрі уваги керівництва кожного підприємства. Органі-
зація не може функціонувати без людей, навіть за інтенсивного розвитку 
науково-технічного прогресу. Тому важливу роль у процесі виробництва 
на підприємстві відіграє саме людський капітал, а управління персоналом 
є однією з найважливіших функцій, що покладається на керівника підпри-
ємства. «Адже саме від організації управління персоналом на підприємстві 
залежить кінцевий результат його діяльності» [1, С. 13-15]. 

Однією зі складових підприємства як цілісної виробничо-господарської 
системи, поряд із управлінням діяльністю, є управління персоналом. У 
літературі можна зустріти альтернативні варіанти структурування системи 
підприємства, але завжди виділяється кадрова складова, як основна ча-
стина системи управління. Управління персоналом − це специфічна сфера 
управлінської діяльності, головним об’єктом якої є люди, які входять у 
певні соціальні групи, трудові колективи [8, С. 17].

Разом із тим, управління персоналом − багатогранний і виключно 
складний процес, що характеризується специфічними особливостями та 
закономірностями [7, С. 102]. 

Отже, управління персоналом − це цілеспрямована діяльність керів-
ного складу організації, спрямована на розроблення концепції, стратегій 
кадрової політики та методів управління людськими ресурсами [3, С. 14].

Управління персоналом є складним процесом і важливим компонентом 
управління організацією як системою.

Складним воно є тому, що люди за своїм характером відрізняються 
від інших ресурсів і вимагають особливих підходів в управлінні [4, С. 
214-216]. 

Зважаючи на необхідність безперервного комплексного управління 
персоналом, існує об’єктивна необхідність формування системи управлін-
ня персоналом − упорядкованої сукупності взаємопов’язаних елементів, 
що відрізняються функціональними цілями, діють автономно, але спря-
мовані на досягнення загальної мети підприємства (отримання прибутку).

Отже, система управління персоналом – це система цілеспрямованих 
дій керівного складу, організації та структурних підрозділів із управлін-
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ня підлеглими, головна ціль якого досягнення поставлених загальних і 
специфічних цілей для вдалої діяльності підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКАМ 
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

УДК:331.32

Оляднічук Н.В., к.е.н., доц.

Уманський національний 

університет садівництва

м. Умань

Кожен працездатний і працевлаштований індивід має право на від-
пустку та виплати за невідпрацьований час. Порядок обчислення серед-
ньої зарплати для оплати відпусток здійснюється, виходячи з виплат за 
останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання 
відпустки [4]. Якщо працівник працював на підприємстві менше року, 
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середня заробітна плата обчислюється на підставі виплат за фактичний 
час роботи, тобто з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го 
числа місяця, у якому надається відпустка чи виплачується компенсація 
за невикористану відпустку. Громадяни України, які перебувають у тру-
дових відносинах з підприємствами та організаціями усіх форм власності, 
а також ті, що працюють за трудовою угодою у фізичної особи-підпри-
ємця. Під час перебування працівника у відпустці за ним зберігається 
його робоче місце. 

Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою регулюються 
Законом України «Про відпустки» [3], Кодексом законів про працю Укра-
їни [1], іншими нормативно-правовими документами України. Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» [6] регла-
ментує виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопичен-
ню, – виплати за невідпрацьований час, право на які не поширюється на 
майбутні періоди.

Виплати працівникам за час відпустки здійснюються не пізніше ніж 
за три дні до її початку [1, 3]. У разі несвоєчасної виплати власником або 
уповноваженим ним органом відпускних виплат за час щорічної відпустки, 
відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період. 
Цей момент досить важливий, якщо працівник йде у відпустку згідно з 
графіком. Змiна термiнiв надання вiдпусток, вiдображених у графiку, 
може бути проведена за узгодженням сторiн трудового договору i за 
умови виникнення обставин, що змушують перенести щорiчну вiдпустку. 

При обчисленні середньої заробітної плати включається основна за-
робітна плата, доплати і надбавки. Премії включаються в заробіток того 
місяця, а який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на 
заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий 
проміжок часу. При обчисленні середньої заробітної плати за останні два 
календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кіль-
кості місяців у розрахунковому періоді. Якщо у розрахунковому періоді 
відпрацьовано менше днів, то винагороди та інші виплати включаються 
пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

У діяльності суб’єктів підприємництва, фізичних осіб, а також через 
непередбачувані обставини виникають ситуації, які дещо виходять за 
рамки нормативно-правової бази. Так, у зв’язку з встановленням каран-
тину на території України, одним із актуальних питань для роботодавців 
та працівників стало надання відпустки без збереження заробітної плати. 
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надава-
тися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений 
угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, 
але не більше 15 календарних днів на рік.
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Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона 
вірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до ст.84 КЗпП України, 
відповідно до яких у разі встановлення Кабінетом Міністрів України ка-
рантину термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати 
на період карантину не включається у загальний термін, встановлений 
частиною другою цієї статті (не більше 15 календарних днів на рік).

У зв’язку з тим, що період карантину значно перевищує термін за-
конодавчо встановлених 15 календарних днів відпустки без збереження 
заробітної плати, необхідно запровадити альтернативні заходи щодо від-
сутності працівника на робочому місці з причин, незалежних від нього. 
До того ж, примусове направлення працівника у відпустку за власний 
рахунок є грубим порушенням законодавства про працю [5].

Працівник може претендувати на відпустки – оплачувану або без збере-
ження заробітної плати, або на дистанційну роботу. Якщо ж адміністрація 
відправила працівника у неоплачувану відпустку (простій), то держава має 
оплачувати працівникові 2/3 тарифної ставки окладу на період карантину. 

Таким чином, з огляду на ситуацію, яка склалася в країні, необхідно 
врахувати всі обставини і чинники та використати максимально можливі 
резерви (трудові, фінансові) з метою збереження бізнесу, трудових ресур-
сів і дотримання соціально-економічних та етичних принципів.
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 
АТ «ОЩАДБАНК» 

УДК: 336.71

Поганюк М. С., студентка

ВФ КІБІТ, м. Вінниця

Діяльність банків на ринку фінансових послуг є ризиковою. Складна 
ситуація в нашій країні спонукає банки приймати на себе великі фінан-
сові ризики. Більша частина фінансових ризиків АТ «Ощадбанк» все ж 
припадає на кредити. Але взагалі кожна з банківських операцій є для 
банку ризиковою.

Мета моєї роботи полягає в обґрунтуванні та виявленні основних шля-
хів зниження і подолання фінансових ризиків банку. 

Фінансовий ризик банку – загроза втрати банком частини своїх ресур-
сів, неотримання доходів, а також можливість недоотримання додатко-
вого прибутку. Існують такі ризики: зовнішні, внутрішні, ризик роботи з 
дрібними клієнтами і крупними клієнтами, інноваційний ризик.

На мою думку, фінансові ризики можна подолати за умови знижен-
ня потенційних ризиків. Управління ризиками розділяють на три групи:

 
 

Рис.1. Методи управління банківськими ризиками
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1) стратегічна (забезпечувати зростання доходу і прибутку розробляти 
стратегічні фінансові плани, сформувати оптимізацію рівня доходів і 
витрат банку, здійснювати прогнозування майбутніх витрат); 2) тактич-
на (розроблення банком резервів під фінансові ризики, формування фі-
нансових планів і бюджетів); 3) оперативна (створення бази даних щодо 
проблемних існуючих клієнтів, організація постійного моніторингу і 
контролю за проблемними клієнтами). За фінансовими ризиками банку 
доцільно управляти системно та чітко.

АТ «Ощадбанк» – універсальна банківська установа, яка зосереджує 
свої зусилля на створення сприятливих та вигідних умов обслуговування 
клієнтів, розширенні переліку банківських послуг. Банк має стовідсоткову 
гарантію за вкладами, чим не може не відрізнятись від інших банків, але 
має масу додаткових зобов’язань. Від початку 2014 року у зв’язку з фінан-
сово – економічною кризою та військово – політичних проблем в країні 
вся банківська система зіткнулась з фінансовими ризиками (валютними, 
процентними, ціновими,кредитними та ризиком ліквідності). Тому на 
сьогоднішній день для поліпшення ситуації в банківській системі служба 
внутрішнього аудиту, ревізії та контролю банку проводить моніторинг 
для забезпечення управління фінансовими ризиками. Банк на 2019 рік є 
фінансово стабільним. Рівень фінансових ризиків знаходиться на прийнят-
ному рівні. З 2019 року на кожну гривню припадає 1,39 гривні власного 
капіталу, що свідчить про додаткові резерви банку. Але для попередження 
фінансових ризиків потрібно своєчасно приймати конкретні міри: своє-
часне виявлення ризику, оцінка його тяжкості, прийняття рішень, щодо 
шляхів подолання та попередження нових ризиків.

Я вважаю, що для мінімізації ризиків банк повинен побудувати та вести 
аналітичні бази даних. Сформовані бази будуть відображати інформацію 
про втрати, причини їх появи та фактори росту фінансових ризиків. Для 
зменшення ризиків в банку потрібно розробити ефективну систему ри-
зик – менеджменту, в якій буде проводитись контроль над виконанням 
поставлених задач. Для виключення появи ризиків потрібно покращити 
якість послуг, покращити якість бізнес – процесів, примножити якість 
управління та контролю, збільшити безпеку банку, контроль над кре-
дитуванням, кредитна ревізія, трансформація і зміна структури банку з 
орієнтацією на інноваційні технології, покращити систему моніторингу 
за валютним ринком(задля прогнозування валютних курсів).

Отже, процес подолання фінансових ризиків банку АТ « Ощадбанк» 
завжди був і є довготривалим та кропітким, але фінансові показники гово-
рять самі за себе, вони проявляються у високих показниках динаміки росту 
та розвитку всієї банківської системи в Україні та лояльності клієнтів. В 
ході дослідження теоретичних підходів до регулювання та подолання фі-
нансових ризиків банку були охарактеризовані види банківських ризиків, 



72                       ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. БІЗНЕС

та аналіз шляхів їх усунення. Головне завдання було окреслити головні 
методи та шляхи подолання фінансових ризиків. Підводячи підсумки та 
спираючись на досвід конкурентів, що моніторинг та своєчасність у так-
тиці прогнозування ризиків банку дає свої плоди, та у процесі банківської 
діяльності є невід’ємною частиною стратегії існування та розвитку усієї 
банківської системи АТ «Ощадбанк». 
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МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
УДК:005.53: 658.5

Рибачук Є.І., студент 

Наук. керівник: Рудик С.Л.
ВФ КІБіТ, м. Вінниця

Є дуже багато рекомендацій щодо підвищення якості управлінських 
рішень як на етапах їх розробки та прийняття, так і, на етапі реалізації. 
Ці рекомендації багатопланові, оскільки при розробці їх використовува-
лись, такі наукові дисципліни, як економіка підприємств, кібернетика, 
математика, психологія, соціологія та ін. Оскільки усі рекомендації немає 
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можливості докладно розглянути в межах тези, основну увагу зосередимо 
на тих, які доведені нині від теоретичного обґрунтування до практичної 
реалізації. Це матриця оцінки наслідків реалізації рішення, методи теорії 
ігор, дерево рішень, аналітично-систематизаційний метод, метод ділових 
ігор. [1].

Матриця оцінки наслідків реалізації рішення належить до простих, але 
наочних методів вибору кращого варіанта рішення. Суть цього методу 
полягає у тому, що в матрицю заносять усі можливі майбутні наслідки, 
як позитивні, так і негативні, від реалізації рішення. Ефективність розра-
ховується множенням ймовірності настання події на її значення у складі 
всіх можливих подій, що відбудуться внаслідок реалізації рішення. Ця 
матриця не гарантує, що відібраний варіант рішення буде високоякіс-
ним, оскільки при її складанні можуть бути допущені помилки в оцінці 
важливості події чи ймовірності її настання. Однак корисність складання 
матриці безсумнівна, оскільки в ході цього процесу доводиться проду-
мувати багато альтернативних наслідків рішення. При цьому ці наслідки 
фіксуються письмово і систематизуються.

Теорія ігор – математична теорія конфліктних ситуацій, тобто таких, 
у яких зіткнулись інтереси двох чи більше сторін, які добиваються різ-
них цілей. Теорія ігор розглядає задачі, типові для військової справи, 
конкурентної боротьби та ін. Суть ігрового прийняття рішення полягає 
в тому, щоб врахувати можливі дії сторін, які беруть участь у ситуації. 
При цьому конфліктом вважають не обов’язково-напружені відносини 
між різними сторонами. В теорії ігор під конфліктом розуміють будь-
яке не збігання інтересів сторін. На вибір рішення (стратегії поведінки) 
впливають: можливий варіант дій суперника; кількісний результат (ви-
граш, програш), до якого призведе певна сукупність ходів. Стратегію, 
яка приведе до найвищого виграшу в грі з урахуванням можливих дій 
суперника, приймають як рішення.

Побудова “дерева рішень” грунтується на знанні елементів теорії гра-
фів та теорії ймовірності і тому є досить ефективним методом, який дає 
змогу з’ясувати розгалуження проблем та рішень і краще оцінити наяв-
ність альтернатив та кількість їх. До побудови дерева рішень потрібно 
здійснити етапи, розглянуті нами вище.

Дерево рішень може бути одно- і двоступеневим. При побудові од-
ноступеневого дерева рішень розраховують математичне очікування для 
кожної події множенням значення події і ймовірності здійснення її. Сума 
математичних очікувань усіх подій однієї стратегії дає математичне очі-
кування стратегій. Коли ж йдеться про багатоступеневі дерева рішень, всі 
показники математичного очікування одержують множенням показника 
математичного очікування з добутком попередньої ймовірності настання 
події і наступної, зумовленої ймовірністю події. [4].
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Ефективним знаряддям розробки рішень є так званий аналітично-сис-
тематизаційний метод, розроблений американцями Кепнером і Трегоє. 
Цей метод включає три складові частини: аналіз ситуації; аналіз проблем; 
аналіз рішення.

Однією з форм моделювання процесів та явищ, яка сприяє розробці 
оптимальних управлінських рішень, є ділова гра. Діловою називають 
таку імітаційну гру, яка за своїм змістом та способом проведення імітує 
діяльність керівників та фахівців і дає змогу проаналізувати (передбачити) 
комплекс причин (явищ, факторів), що зумовлюють зміни господарських 
ситуацій. Ділова гра на відміну від економіко-математичного моделюван-
ня не забезпечує “доказовості” оптимальності рішення. Проте вона дає 
можливість відобразити та врахувати в процесі розробки управлінського 
рішення різноманітні, у тому числі і неформалізовані залежності. Засто-
сування методу ділових ігор ефективне при розробці рішень, пов’язаних 
з прогнозуванням господарських процесів на перспективу (15-20 років), 
коли необхідно дати точне, суворо доведене оптимальне рішення. [9].

Методи прийняття рішення повинні бути достовірними, коли число 
помилок не перевищує деякий прийнятний рівень. Чим він менше, тим 
вуже кордон невизначеності і ризик рішення, тому необхідні надійні спо-
соби оцінки останнього. 

Для аналізу ж більшості проблем, особливо рішення про здійснення 
інвестицій, використовуються серйозні математичні моделі із застосуван-
ням комп’ютерної техніки, що вбирають в себе безліч змінних і даних.
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Вступ. Банківська система України як незалежної держави, що прагне 
до створення розвинутої ринкової економіки, є дворівневою. До першого 
рівня належить Національний банк, що являє собою «банк банків», цен-
тральний банк країни, а до другого – система комерційних банків. 

На сучасному етапі розвитку фінансового посередництва ключовим 
елементом у процесі перерозподілу капіталу залишається банківське кре-
дитування. Воно виступає невід’ємною складовою розвитку економічних 
відносин та передбачає збереження рівноваги між наявними у суспільстві 
тимчасово вільними коштами та обсягами ресурсів. 

Фінансове посередництво здійснює вплив на динаміку ВВП, обсяги 
реалізованих товарів та послуг, індекси споживчих цін, курс національ-
ної валюти тощо. У порівнянні із впливом, що здійснюють інші суб’єкти 
фінансового ринку, аніж банківські установи, банківське кредитування 
суттєво переважає за всіма аспектами. 

Більше того, діяльність банків з пропозиції грошей багато в чому ви-
значає становище всіх інших посередників на грошовому ринку. Грошовий 
переказ – форма переказу грошей у банківській або поштовій системі, 
зазвичай між фізичними особами або між фізичними та юридичними 
особами. В структурі грошового переказу присутній відправник, одер-
жувач і посередник. Проста та швидка внутрішньо банківська система 
переказів, яка дозволяє здійснювати переказ коштів та отримувати готівку 
в національній валюті протягом п’яти хвилин. Основне завдання банку 
– здійснювати посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до 
позичальників. Банки мають можливість надавати економічним суб’єктам 
широкий асортимент різних послуг, тоді як інші посередники спеціалізу-
ються на окремих, часто обмежених фінансових операціях. 

Метою доповіді є виявлення проблем ефективного перерозподілу фі-
нансових ресурсів в економіці та розробка підходів, що сприятимуть зба-
лансуванню механізмів діяльності фінансового посередництва в Україні. 

Основна частина. Визначальними щодо суті банківського продукту 
є базові функції комерційних банків. Специфіка функціонування бан-
ківських установ полягає в тому, що їхнім продуктом є, з одного боку, 
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надання різноманітних послуг шляхом проведення активних, пасивних і 
комісійно-посередницьких операцій, а з другого – створення безготівко-
вих платіжних засобів, що значною мірою є результатом тих же операцій 
(див. Рис 1). 

Безготівкові платіжні засоби створюються комерційними банками у 
процесі депозитної емісії на основі надання позик клієнтам і проведення 
розрахунків, що призводить до загального розширення грошової маси. 
При зростанні попиту на банківські кредити сучасний емісійний механізм 
дає змогу збільшувати грошову масу, а при зниженні попиту – зменшува-
ти її. Тому здатність комерційних банків створювати гроші має важливе 
значення для економіки. 

Другу складову банківського продукту становлять різноманітні по-
слуги, що надаються комерційними банками,  –  депозитні, кредитні, 
розрахункові, касові, інвестиційні, трастові, валютні, консультаційні та 
інші. При цьому для з’ясування суті й специфіки банківського продукту 
важливо вивести чіткі термінологічні формулювання. Результатом бан-
ківської діяльності є, саме надання послуг клієнтам. Із цією метою банки 
здійснюють операції різних видів. Інакше кажучи, власне «послуги» – це 
кінцевий результат, готовий продукт банку, тоді як «операції» – це його 
виробничий процес.

Класифікацію цього процесу доцільно проводити з урахуванням осо-
бливостей формування й розміщення ресурсів комерційного банку, що 
зводиться до здійснення трьох основних груп операцій: пасивних, актив-
них і комісійно-посередницьких. Пасивні операції полягають у залученні 
тимчасово вільних грошових коштів для формування своїх ресурсів. 

При проведенні активних операцій банки розміщують сформовані ними 
ресурси з метою отримання прибутку. Комісійно-посередницькі операції 
проводяться банком за дорученням і на користь клієнта за певну плату. 

 

Рис 1. Склад банківського продукту
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Щодо останніх, то йдеться, власне, не про формування і розміщення ре-
сурсів, а про переміщення вже наявних у банку коштів клієнта за його 
розпорядженням або про проведення інших операцій, безпосередньо не 
пов’язаних із рухом грошей (про так звані позабалансові послуги). 

Розвиток новітніх технологій у банківській справі та зростання рівня 
конкуренції на фінансових ринках спонукає до постійного пошуку но-
вих видів банківського продукту, а відповідно й до розширення складу 
банківських операцій та зростання їх загального обсягу. Це виявляється 
у дедалі активнішому вторгненні банків у нетрадиційні для них сфери 
діяльності (страхування, туризм тощо). Однак при нинішній розмаїтості 
спектра банківських операцій будь-яку з них можна віднести до однієї з 
трьох визначених груп: пасивних, активних чи комісійно посередницьких. 

Загалом результати банківської діяльності мають чітко виражений 
продуктивний характер. При наданні депозитних послуг банки акумулю-
ють тимчасово вільні від обігу кошти, перетворюючи їх на капітал, тобто 
«непрацюючі» ресурси примушують працювати на користь як окремих 
суб’єктів ринку, так і економіки в цілому. 

Використання банківських кредитів у виробництві є необхідною 
умовою процесу розширеного відтворення, а позики, видані на споживчі 
цілі, збільшують платоспроможний попит, що також сприяє економіч-
ному зростанню. Організація і своєчасне проведення банками розрахун-
ків забезпечує умови неперервного товарообігу та створює можливості 
для ефективного перетікання капіталів у господарстві. Реалізація інших 
банківських послуг теж створює умови для нормальної підприємницької 
діяльності у різних секторах економіки та забезпечення належного жит-
тєвого рівня населення. 

Кредитні картки. Кредитна картка – це іменний грошовий документ, 
випущений банківською чи іншою фінансово кредитною установою, який 
засвідчує, що у відповідній установі є рахунок власника цієї картки; ви-
готовляють у вигляді персональної пластикової картки, що дає право її 
власнику на безготівкову купівлю товарів та оплату послуг. 
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Рис. 2. Класифікація результатів діяльності комерційних банків.
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Надання кредиту відбувається шляхом оплати з кредитного рахунку 
платіжних документів за об’єкти кредитування або перерахування ко-
штів на поточний рахунок позичальника на підставі розпорядження кре-
дитного відділу. Використання окремих кредитних рахунків та оплата з 
них розрахунково платіжних документів, виставлених клієнтові, дають 
банку можливість здійснювати належний контроль за цільовим викорис-
танням позик і процедурою їх погашення. Своє право на отримання всієї 
суми кредиту клієнт реалізує поступово, по мірі виникнення потреби в 
додаткових грошових ресурсах. Клієнт може відмовитися від отримання 
кредиту, раніше зафіксованого в кредитному договорі. Розмір кредиту, 
який надходить у розпорядження клієнта, встановлений кредитним дого-
вором. Сума, зафіксована в ньому, є максимальною сумою, на яку може 
розраховувати клієнт. Вона по суті є лімітом кредитування. Її називають 
також кредитною лінією. 

Розпорядження про видачу кредиту надходить у відділ, який веде 
розрахункові та кредитні операції по рахунках клієнтів. В ньому зазна-
чається, якому клієнту, в якій сумі, по якому рахунку потрібно видати 
кредит. Надання банківського кредиту може здійснюватись одночасно, 
періодично або частинами (поетапно). Взаємовигідним для банку і пози-
чальників є надання кредиту в повному обсязі шляхом зарахування коштів 
на відповідний кредитний рахунок із наступним використанням їх тоді, 
коли в цьому виникне необхідність. 

Шляхи вдосконалення діяльності банку на ринку. 
Фінансовий ринок – це механізм перерозподілу капіталу між кредито-

рами та заставодавцями за допомогою посередників на основі попиту та 
пропозиції на капітал. Фінансовий ринок є сукупністю кредитно-фінан-
сових інститутів, що спрямовують потік грошових коштів від власників 
до заставодавців і назад. 

Сучасний фінансовий ринок – це складна структура з багатьма учас-
никами, фінансовими посередниками, що оперують різноманітними 
фінансовими інструментами та виконують широкий набір функцій з 
обслуговування та управління, як інвестиційними зокрема, так і взагалі 
економічними процесами. 

У січні-вересні 2019 року платоспроможні банки отримали 48,35 млрд 
грн чистого прибутку, що в 4,4 рази більше, ніж за аналогічний період 
минулого року. За підсумками трьох кварталів 2018 року банківська си-
стема отримала чистий прибуток у розмірі 10,9 млрд грн. 

Загалом доходи банків за дев’ять місяців поточного року зросли на 
28% до 184 млрд грн, витрати – на 2% до 135,6 млрд грн. 

Високу динаміку доходів банків визначило зростання чистих про-
центного та комісійного доходів банків – на 18% до 59,5 млрд грн та на 
14% до 32,3 млрд грн відповідно завдяки стрімкому розвитку споживчо-
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го кредитування та безготівкових операцій із населенням. “Розпочатий 
Національним банком цикл зниження ставок позитивно впливатиме на 
прибутковість банків. За відсутності інформаційних та юридичних атак 
на банківську вартість фондування знижується, а високий попит на кре-
дити з боку населення забезпечує високу прибутковість у роздрібному 
сегменті. Темпи зростання депозитів залишаються достатніми для під-
тримки кредитування. 

Водночас у січні-вересні зменшилася кількість та частка збиткових 
банків. Так, із 76 платоспроможних банків станом на 1 жовтня 2019 року 
66 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток 49,6 млрд 
грн, що перекрило збитки 10 банків на загальну суму 1,3 млрд грн. На-
гадаємо, що за підсумком 2018 року збитковими були 14 із 77 діючих на 
той момент банків. 

Прибуток за 9 місяців був сформований здебільшого ПриватБан -
ком (27,4 млрд грн) та групою банків із західним іноземним капіталом 
(12,8 млрд грн) 

Висновки. Розвиток банківської системи України – одна з необхідних 
умов ефективного функціонування економіки країни при переході до рин-
кових відносин, оскільки він сприяє раціональному використанню фінан-
сових ресурсів. З аналізу динаміки розвитку банківської системи України 
виходить те, що кількість ефективно працюючих банків різко збільшилася 
за останніх три роки. Великий вплив на ефективність банківської діяль-
ності має відповідність методів, які використовуються при плануванні 
розвитку банків, сучасному стану й напрямкам розвитку фінансового 
ринку України, процесу інтеграції України у світове економічне співто-
вариство, що дає змогу створити високоефективну банківську систему. 

Джерела доходу поділяються на стабільні і нестабільні. До відносно 
стабільних джерел доходу відносять процентний дохід і безпроцентний 
дохід від банківських послуг, нестабільним – доходи від операцій з цін-
ними паперами на вторинному ринку, від непередбачених (неординар-
них) операцій. У наших умовах багато банків можуть включати в групу 
нестабільних джерел доходи від валютних операцій. Бажаним напрям-
ком розвитку банку є зростання доходів за рахунок стабільних джерел, 
відсутності значного впливу нестабільних джерел доходу на зростання 
чистого прибутку. 

2017 р. був успішним для банківської системи: вона стала стійкішою 
та краще капіталізованою. Банки знову стали прибутковими, мають ста-
більне фондування, після трирічної паузи почали кредитувати населення 
та бізнес. Загальний рівень системних ризиків банківського сектору низь-
кий. Водночас повільні структурні зміни в економіці, низька ефективність 
державних банків і слабкість правової системи залишаються значними 
перешкодами для його розвитку. Ці фактори знижують ефективність пере-
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розподілу фінансових ресурсів та заважають відновленню кредитування. 
Для вирішення актуальних проблем банківського сектору та нормалізації 
його функціонування необхідно застосувати систему заходів, спрямованих 
на загальноекономічну стабілізацію, повернення довіри до банківського 
сектору та підвищення ефективності діяльності НБУ у сфері контролю 
та регулювання банківської системи. Реалізація запропонованих заходів 
дасть змогу мінімізувати вплив негативних факторів у короткостроковій 
перспективі та створить умови для прискореного розвитку банківської 
системи України в майбутньому. 
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Однією з найважливіших галузей сучасної української економіки 
є, зокрема, будівельна. Її важливість полягає не лише в тому, що вона 
створює необхідний продукт, але й в тому, що створюються додаткові 
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робочі місця і при цьому не лише в цій галузі, а й у галузях, які задіяні у 
співпраці з нею. Зокрема, створюються робочі місця у виробництві різних 
матеріалів, техніки, в обслуговуванні, енергетиці. Таким чином, розвиток 
будівельної галузі сприяє розвитку як малого, так і середнього бізнесу. 
Окрім цього, створюється соціальний ефект, який полягає є в естетичному 
оздоблені міст, сіл. 

Фізичні та юридичні особи, які вкладають свої кошти в об’єкти бу-
дівництва, створюють початковий капітал, який дозволяє розпочати бу-
дівництво, посилюючи фінансові можливості забудовників, а фінансові 
результати останніх є важливим фактором для успішного здійснення їх 
діяльності.

Ринкові умови функціонування будівельних підприємств вимагають 
від них зважених кроків щодо формування політики управління фінансо-
вими результатами. Адже в умовах жорсткої конкуренції суб’єкти госпо-
дарювання повинні вишукувати способи здешевити товар і запропонувати 
прийнятну для споживача ціну на нього, при цьому забезпечити собі пла-
новий рівень рентабельності. З іншої сторони, цінова політика повинна 
узгоджуватись із політикою формування якісних параметрів продукції. 
Адже, у кожного підприємства є такі споживачі, які готові заплатити за 
якісний товар високу ціну. Така цільова аудиторія дозволяє підприєм-
ству отримувати немалі надходження від продажу продукції. Отже, тема 
управління фінансовими результатами діяльності підприємства є досить 
актуальною. Для дослідження цієї теми було обрано підприємство буді-
вельної галузі ТОВ «Архітерра груп».

Підприємство «Архітерра груп» створене у 2017 році. Основним видом 
діяльності є будівництво житлових будинків, котеджів, адміністративних 
та торгівельних приміщень. Для надання своїх послуг підприємство має 
коло партнерів, які забезпечують його необхідними матеріалами, систе-
мами контролю та безпеки, фарбами, системами вентиляції, технікою, 
допомагають у прийнятті рішень в сфері енергетики, опалення, конди-
ціонування. 

Основними структурними відділами на підприємстві є виробничо-тех-
нічний відділ, адміністративно-господарський відділ, виконавчий відділ та 
бухгалтерія. Управління підприємством здійснює директор. Організаційна 
структура на підприємстві лінійно-функціонального типу. 

За результатами аналізу основних показників діяльності підприємства 
протягом 2017-2019 років підприємство має значне зростання у 2018 році 
чистого доходу від реалізації, чистого прибутку, вартості капіталу, в тому 
числі, як оборотного, так і необоротного, а в 2019 році темпи діяльності 
уповільнюються і показники мали знижувальну динаміку.

Керівництво підприємства за 3 роки винаймало додаткову кількість 
працівників, підвищує їх кваліфікацію та залучає до відповідних робіт. 



82                       ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. БІЗНЕС

Продуктивність праці працівників різко зросла в 2018 році, знизилася в 
2019 році, але є досить високою.

Фондовіддача основних фондів теж є задовільною. За показником обо-
ротності оборотного капіталу він за рік робить 6 оборотів у 2018 році i 3 
обороти в 2019 році, що більше на два обороти порівняно з 2017 роком. 
Рентабельність капіталу досить висока протягом  2017-2019 років. Вона 
зросла від 0,55 до 24%.

Були проаналізовані фінансові результати товариства. При формуванні 
чистого прибутку, який різко зріс у 2018 році і знизився на 30% в 2019 
році, було виявлено таку динаміку факторів: у структурі доходів чистий 
дохід від реалізації продукції спочатку зростає, а потім знижується; інші 
операційні доходи мають зворотну динаміку; інші доходи з’являються у 
2019 році. Щодо витрат, то собівартість реалізованої продукції зростає 
меншими темпами у  2018 році порівняно з темпами зростання чистого 
доходу від реалізації продукції. Це дозволяє отримати економію на оди-
ницю продукції. У  2019  році собівартість знижується, інші операційні 
витрати мають постійно знижувальну динаміку, інші витрати відсутні. 

Разом доходи і витрати в 2019 році мають однакове відносне відхилен-
ня 22% в сторону зменшення. У результаті цього чистий прибуток після 
стрімкого зростання в 2018 році знизився у 2019 році (Рис. 1).

 

 
 

Рис. 1. Динаміка чистого прибутку ТОВ «Архітерра груп»
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За результатами підрахунку відносних показників рентабельності усі 
показники мають досить високе значення. Отже, підприємство є прибут-
ковим, ефективність вкладення коштів в діяльність підприємства є висо-
кою і витрати, які здійснює підприємство, є виправданими. Завдяки ефек-
тивній ціновій політиці підприємства також забезпечується відповідний 
рівень валової рентабельності продаж. Показник чистої рентабельності 
продаж, який протягом 2018-19 років тримається приблизно на одному 
рівні (7%), доводить ефективність управління фінансовими результатами 
підприємства.

Висновки. За результатами діяльності основним джерелом грошових 
надходжень на підприємстві є його виручка від реалізації продукції. Її 
розмір залежить від галузі, в якій працює фірма, обсягів виробництва, 
кон’юнктури ринку, технічного та технологічного розвитку підприємства, 
продуктивності праці працівників, рівня ефективності управління витра-
тами. Аналіз фінансових результатів будівельного підприємства показав, 
що через значні витрати, які наближені до величини доходу, падає чистий 
фінансовий результат. Тому необхідно посилити контроль над витратами.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЗРАИЛЯ

УДК: 332.14(569.4) 

Сапожников (Белогин) М., студент

КИБИТ, г. Киев

Суть социальной экономики – это приоритет нужд и целей общества 
и человека перед капиталом. Социальным принято называть всё, что не-
посредственно относится к обществу, людям и жизни. Так как экономика 
– это система жизнеобеспечения людей и общества, то можно использо-
вать словосочетание “социально – ориентированная экономика “. Вместе 
с тем существует более узкая область экономики, именуемая социальной 
сферой. К ней относятся виды экономической деятельности, касающиеся 
образа жизни людей, их доходов и расходов, услуг, социальной помощи. 
Всё, что относится к благосостоянию людей, есть социальная область 
экономики. На основе государственных программ социально – экономи-
ческой помощи обеспечиваются права граждан: 

● бесплатное образование,
● медицинское обслуживание, 
● содержание пожилых и нетрудоспособных, 
● поддержка материнства и детства. 
Степень их удовлетворения определяется уровнем экономического 

развития общества. Государственная поддержка осуществляется по трём 
направлениям: 

1) когда часть, получаемых населением поступлений, зависит от ре-
зультатов труда, но с учётом степени удовлетворения потребностей для 
обеспечения жизни. 

2) на первое место выходит размер потребностей, на удовлетворение 
которых идут эти выплаты: детские пособия, доплаты на специальное 
лечение. 

3) льготы и услуги, законодательно закрепленные за отдельными ка-
тегориями населения через соответствующие учреждения непроизвод-
ственной сферы.

Поскольку я являюсь гражданином Государства Израиль, и временно 
проживаю в Украине, то мне бы хотелось написать о социальных льготах 
израильтян. На ведомство национального страхования (Битуах Леуми) 
возложена ответственность за социальную безопасность жителей Израиля. 
И оно выплачивает пособия тем, кто имеет на них право в соответствии 
с социальными законами Государства Израиль. 

В Израиле возраст выхода на пенсию у женщин 62 года, у мужчин 67 
лет. Работая на производстве, человек в течении жизни делает отчисления 
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в пенсионный фонд в пропорции 1:2(часть-работник, две части-работо-
датель). Выходя на пенсию, гражданин оформляется в ведомстве нацио-
нального страхования, и начинает получать пособие. Оно рассчитывается, 
исходя из рабочего стажа. Т.е., кто накопил деньги в пенсионном фонде, 
получают доплату из фонда. Те же, кто не смог накопить, либо вышел на 
пенсию до введения закона о пенсионных фондах, получают социальную 
надбавку. В сумме (с надбавкой) пособие равно 3100 шекелям (в перес-
чете – 25 482,46 грн) Пенсионеры, как и другие категории малоимущих 
(родитель-одиночка, солдат-одиночка, родители которого проживают не 
на территории Израиля, многодетные семьи) имеют льготы на ежемесяч-
ную уплату налога на жилую площадь, электричество и воду. Каждый 
гражданин Израиля оплачивает налог на здоровье (мас бриют). Это не-
большая сумма, выплачиваемая ежемесячно (из зарплаты или пособия), 
дает возможность лечиться в любой Больничной кассе Израиля и, при 
необходимости, пройти любую хирургическую операцию, не вкладывая 
большие деньги. Пенсионеры после 80 лет обеспечиваются лекарствами 
бесплатно. Человек, потерявший работу, регистрируется в службе заня-
тости. Кроме того, что ему помогают искать работу, Ведомство нацио-
нального страхования выплачивает ему пособие по безработице (от 3 до 
8 месяцев) в зависимости от возраста.

Родитель-одиночка получает пособие в зависимости от количества 
детей, возраста детей и дохода, получаемого на предприятии. Инвалиды 
проходят медкомиссию, и, получая группу инвалидности, обращаются в 
ведомство национального страхования для получения прожиточного ми-
нимума или пособия по инвалидности, составляющего приблизительно 
2500 шекелей (20 554 грн). Ведомство национального страхования также 
осуществляет профессиональную реабилитацию, профессиональные кур-
сы, благодаря которым можно сменить профессию.

Израиль подписал международные конвенции о социальной защите 
как развернутые, так и ограниченные, с такими странами, как Австрия, 
Болгария, Уругвай, Великобритания, Германия, Нидерланды и т.д.

Функцией отдела по связям с иностранными государствами являет-
ся претворение в жизнь конвенций, подписанных Израилем с другими 
странами. Отдел Битуах Леуми помогает застрахованным в ведомстве 
реализовать свои права, оговоренные в различных конвенциях, по вопро-
сам страхования и получения пособий. Итак, Ведомство национального 
страхования выплачивает пособия тем, кто имеет на них право, и таким 
образом помогает широким слоям населения в период личных кризисов. 
Таких, как увольнение, инвалидность или травма. В период пандемии 
коронавируса государство позаботилось о малоимущих: одноразово была 
выплачена денежная помощь каждому пенсионеру по 500 шекелей. И 
на каждого ребёнка-тоже по 500 шекелей. Была организована доставка 
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горячего питания пенсионерам и матерям-одиночкам, находящимся в 
самоизоляции. 

При помощи выплаты пособий Ведомства национального страхования 
осуществляет перевод средств от обеспеченных слоев к более уязвимым 
группам населения. Этим Ведомство национального страхования вносит 
свой вклад в более справедливое распределение национального дохода и 
в сокращение показателей бедности в Израиле.
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ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
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Сосновик О., студент,

Наук. керівник: Чімишенко С.М., к.е.н., доц.

КІБіТ, м. Київ

На теперішній час економіка України зазнає постійних струсів від 
локальних соціально-економічних потрясінь, світових економічних криз, 
відсутності належним чином сформованої стратегії системи управління 
персоналом. Система управління персоналом на мезо рівні – у межах 
окремого підприємства є проблемою, що набуває особливої актуально-
сті у зв’язку з посиленням соціальної напруги, відсутністю продуманих 
заходів з реалізації творчого, особистісного здібностей працівника. В 
таких умовах підприємства потребують для вирішення поточних завдань 
підвищення конкурентоспроможності, забезпечення економічної безпеки 
нових засобів покращення управління персоналом.
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Сучасні умови ринкової економіки зумовлюють потребу в розроблен-
ні принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомлен-
ням того, що головним резервом підприємства є працівники, а за його 
межа ми – споживачі продукції, якість і конкурентоспроможність якої 
забезпечує персонал. Принципи, на яких базується система управління 
персоналом, потребують постійного оновлення та уточнення, оскільки 
ринкове середовище функціонування національних підприємств постій-
но змінюється. З метою побудови високоефективної системи управління 
персоналом необхідно дослідити суть та значення принципів формування 
відповідної системи в нових умовах ринку.

Система управління персоналом забезпечує безперервне вдосконалю-
вання методів роботи з кадрами й використанням досягнень вітчизняної 
й закордонної науки, найкращого досвіду.

Сутність управління персоналом, включаючи найманих робітників, 
роботодавців і інших власників підприємства полягає у встановленні ор-
ганізаційно-економічних, соціально-психологічних і правових відносин 
суб’єкта й об’єкта управління. В основі цих відносин лежать принципи, 
методи й форми впливу на інтереси, поведінку й діяльність працівників 
з метою максимального їх використання.

ТОВ «ШИКО» – один з найбільших операторів українського ринку 
одягу і взуття, ексклюзивний дистриб’ютор на території України відомих 
світових брендів REIMA, LASSIE, GUSTI, виробник і експортер власних 
торгових марок FLASH, HYGGE. Клієнтами компанії є понад двісті різних 
мереж і магазинів з усіх областей України. 

Мета компанії – максимально ефективно представляти пропоновані 
торгові марки на ринку України; підтримувати високий рівень відносин 
як з постачальниками, так і з оптовими покупцями і кінцевими спожи-
вачами продукції; домогтися максимальних продажів брендів, що пред-
ставляються у їх пізнаваності.

Функціонування та розвиток ТОВ «ШИКО» забезпечуються, в пер-
шу чергу, завдяки створеній організаційній та управлінській структурі 
підприємства. Так, управлінська структура підприємства ТОВ «ШИКО» 
представлена трьома рівнями управління (Рис. 1).

Організаційна структура підприємства ТОВ «ШИКО» представлена 
на Рис. 2.

Слiд зaзнaчити, щo зaзнaченa нa Рис. 2. структурa є нaйпoширенiшим 
типoм структури ієрархічнoгo типу торгово-посередницьких підприємств, 
має велике числo гoризoнтaльних i вертикaльних зв’язкiв i характеризу-
ється невеликою кількістю низoвих лaнoк упрaвлiння у прийнятті рiшень. 
Керiвники цієї системи пoдiляються нa лiнiйних i функцioнaльних. Oснoв-
ною побудовою цієї системи є: лiнiйнa вертикaль упрaвлiння; спецiaлiзaцiя 
упрaвлiнськoї прaцi зa функцioнaльними oзнaкaми (технiкa, екoнoмiкa, 
лoгiстикa, фiнaнси тoщo).
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Рис.1. Управлінська структура ТОВ «ШИКО»
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Рис. 2. Oргaнiзaцiйнa структура ТОВ «ШИКО»

Аналіз ефективності використання персоналу складається у виявлен-
ні можливостей подальшого підвищення продуктивності праці на основі 
кращого використання кількісного, якісного складу і розміщення кадрів, 
їхні відносини до праці, характеру взаємин у колективі. Для аналізу про-
дуктивності праці використані дані рухи кадрів, їхньої кваліфікації, ви-
користання робочого часу, вироблення і трудомісткості надання послуг.

Середньооблікова чисельність працівників у 2017 році порівняно з 2016 
роком зросла на 5,71%, у 2018 році порівняно з 2017 роком зменшилась 
на 1,35%, отже середньооблікова чисельність працівників у 2018 році 
порівняно з 2016 роком зросла на 3 чол. Коефіцієнт плинності кадрів у 
2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 9%, у 2018 році порівняно з 2017 
роком зріс на 25,00%. Коефіцієнт прийнятих та звільнених працівників 
у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 9,52%, у 2018 році порівняно 
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з 2017 роком зменшився на 9,38%. Коефіцієнт адаптації у 2017 році по-
рівняно з 2016 роком зріс на 44 чол., у 2018 році порівняно з 2017 роком 
зменшився на 54 чол. 

Обсяг реалізованих товарів у 2017 році порівняно з 2016 роком змен-
шився на 0,8%, у 2018 році порівняно з 2017 роком зменшився на 3,40%. 
Отже збільшення чисельності працівників відбувається більшими темпами 
аніж збільшення обсягу реалізації товарів.

Продуктивність праці на протязі аналізованого періоду на ТОВ 
«ШИКО» у 2017 році порівняно з 2016 роком зменшилась на 6,16%, у 
2018 році порівняно з 2017 роком зменшилась на 2,08%.

Отже, найбільшу питому вагу у 2016 році займали основні робітники 
–38%, у 2017 році – 32%, у 2018 році займали службовці – 33,50%, основні 
робітники лише 31%.

Важливим питанням, яке заслуговує на увагу зі сторони керівництва 
підприємства ТОВ «ШИКО» є питання, присвячене навчанню, перепід-
готовці та підвищенню кваліфікації персоналу.

Оскільки доля працівників, які пройшли професійне навчання у за-
гальній чисельності персоналу за три останні роки зменшується з 21,43% 
до 9,59%, то це є свідченням неефективної політики вищого керівництва 
підприємства стосовно професійного розвитку кадрового потенціалу.

Серед сучасних методів управління персоналом на ТОВ «ШИКО» 
можна назвати впровадження системи грейдів та компетентісний підхід. 
Розширення бізнесу, зростання чисельності персоналу, відкриття філій 
в інших регіонах роблять компанію менш керованою. Для підтримки 
конкурентоспроможності в таких умовах необхідна продумана система 
компенсацій, що дозволяє мотивувати співробітників на досягнення кра-
щих результатів. Однією з найсучасніших є система грейдування, яка най-
кращим чином структурує розміри винагород працівникам, обґрунтовує 
справедливість виплат та дозволяє планувати кар’єрний ріст. 

Грейдинг (або система грейдів) – це процедура або система процедур 
по проведенню оцінки й ранжування посад, у результаті яких посади 
розподіляються по групах, або, грейдам, відповідно до їх цінності для 
компанії. 

Система грейдів уперше з’явилася у 1950 році у США на замовлен-
ня державних структур, які хотіли розібратися, скільки треба платити 
чиновникам одного професійного рівня, що виконували різну роботу за 
складністю та обсягом. У результаті була розроблена універсальна систе-
ма, що враховувала низку факторів, які можна назвати компенсаційними 
факторами, тому що від них залежала матеріальна компенсація для пев-
ної посади. Це такі фактори, як рівень відповідальності, досвід, знання й 
навички та результативність діяльності. В Україні система грейдів стає 
все важливішою для роботодавців, оскільки в умовах наростаючої конку-
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ренції керівники компаній стали краще розуміти необхідність займатися 
своїм основним ресурсом – персоналом і приділяти увагу питанням його 
мотивації – як матеріальної, так і нематеріальної. 

Формування системи управління персоналом підприємства передбачає, 
насамперед, побудову «дерева цілей», причому цілей працівників і цілей 
адміністрації, забезпечення їхньої найменшої суперечливості, виявлення 
ролі і місця управління персоналом у забезпеченні головних цілей під-
приємства. Для свого функціонування система управління персоналом 
підприємства потребує організаційного забезпечення, інформаційного 
та технічного забезпечення, нормативно-методичного та правового за-
безпечення.

Методи управління персоналом – це засоби впливу на колективи і ок-
ремих працівників в цілях здійснення координації їх діяльності в процесі 
виробництва для досягнення конкретного результату.

Основною проблемою мотивації персоналу досліджуваного підприєм-
ства є недосконала система мотивації робітників і службовців, а також від-
сутність іноді адекватної заробітної плати для цих категорій працівників, 
також важливою проблемою є плинність кадрів та низька заробітна плата. 

Напрямками вдосконалення системи мотиваційної політики підпри-
ємства щодо одноразових премій та винагород є збільшення розміру 
даних виплат, але тільки в тому випадку, якщо це дозволяють фінансові 
можливості підприємства.
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КІБіТ, м. Київ

Ефективність розвитку підприємства залежить від функції планування 
в системі управління, яка координує чітку структуру управління підпри-
ємства й діяльність всіх його елементів у напрямку обраної мети.

Стратегія розвитку підприємства повинна бути зорієнтована для опти-
мального планування ресурсного потенціалу, що обумовлюється потребою 
оперативного реагування на вплив факторів зовнішнього середовища; 
встановлення інформаційних зв’язків між різними структурами управ-
ління та мінімізацією числа структурних рівнів управління; підвищенням 
ефективності прийнятих управлінських рішень. Необхідність вдоско-
налення системи планування на сучасному підприємстві визначається 
багатьма факторами.

Тому функцію планування в системі управління підприємством не-
обхідно розглядати як форму розподілу управлінської діяльності, що 
забезпечує процес вироблення управлінського рішення.

Безсумнівним є те, що підприємництво потребує якісного планування. 
Ринкова економіка цю необхідність реалізує через бізнес-планування, яке 
є дуже актуальним в наш час. Бізнес-планування постає важливим кроком 
при створенні нового підприємства або розширенні вже діючого. Основні 
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завдання підприємства відтворюються у такому плані, що включає як ко-
роткострокові, так і довгострокові заходи, вміщує опис послуг, які пропо-
нує, охоплює вірогідну кон’юнктуру ринку цих послуг та інформацію про 
ресурсний потенціал та засоби, що мають бути залучені для виконання 
завдань по формуванню конкурентних переваг. Визначенняя таких пере-
ваг потребує значних витрат часу та використання додаткових ресурсів.

Розробка бізнес-плану дозволяє створити дорожню покрокову кар-
ту, яка забезпечує перспективне зростання з урахуванням всіх факторів 
впливу.

У теперішній час нові підприємства у галузі друкарства часто не мають 
перспективного розвитку з причин недостатньої капіталізації та гнуч-
кості використання готівкових коштів. Такі проблеми вирішує ретельно 
підготовлений бізнес-план, що забезпечує значне зменшення ризиків. 
Альтернативні підходи до формування бізнес-плану дозволяють сформу-
вати різні сценарії розвитку, розглянути декілька варіантів по зниженню 
фінансових ризиків.

Змістовна аргументація основних статей видатків у різних сценаріях 
бізнес-плану забезпечує гнучкість стратегічного розвитку та всебічний 
аналіз ресурсного потенціалу. що використовується і складає всі витра-
ти підприємства. Кожний варіант плану створює формулу прибутку при 
різних складових собівартості. Консультації спеціалістів по зменшенню 
витрат дозволяє керівникам формувати виважені управлінські рішення на 
основі системного підходу, що завжди є привабливим для потенційних 
інвесторів.

Довгостроковий бізнес-план враховує динамічні процеси, що відбу-
ваються в умовах ринкового середовища та високої конкуренції галузі. 
Часто відбуваються значні зміни факторів зовнішнього середовища. Такі 
фактори потребують негайного врахування та гнучкої зміни складових 
бізнес-плану. відсутність відповідних знань у сфері бізнес-планування і 
здійснення підприємницької діяльності без відповідного планування на 
першому етапі життєвого циклу розвитку призводить до занепаду бізнесу 
і втрати всіх вкладених коштів. Засновники бізнесу повинні розумітися 
у формуванні бізнес-середовища та необхідності створення ефективного 
бізнес-плану з прорахунками всіх статей витрат з урахуванням можливих 
відхилень в процесі розвитку підприємства.

Тому актуальність бізнес-планування діяльності підприємства полягає 
в тому, що жодне діюче підприємство в умовах ринкового середовища не 
здійснює ефективної діяльності без змістовно обґрунтованого бізнес-пла-
ну, який враховує можливі зміни факторів зовнішнього середовища і 
забезпечує високий рівень конкурентоспроможності а також високу при-
вабливість зовнішніх інвесторів.
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Агропромисловий комплекс сьогодні виступає локомотивом експорту 
України та займає провідні позиції в національній економіці, яка стала 
повноцінним учасником СОТ та має бути готова до умов вільної торгів-
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лі з ЄС. Формування та протиставлення західним конкурентам власної 
ефективної стратегії просування продукту на міжнародний ринок набуває 
все більшої актуальності. 

Одним із ключових факторів конкурентоспроможності АПК є сер-
тифікація його виробництва на відповідність міжнародним стандартам. 
Система оцінки якості менеджменту підприємств АПК включає в сферу 
свого впливу основні процеси управління, виробництва, враховує наяв-
ність необхідних повноважень виконавців та відображає їх відповідаль-
ність за результати діяльності. 

Відповідність вимогам стандартів передбачає створення таких умов 
на підприємстві, за яких продукт виробництва відповідає вимогам якості. 
Система менеджменту якості потребує створення такої системи управлін-
ня підприємством, за якої неякісне виконання передбачених процедур в 
умовах підприємства стає практично неможливим. 

Акумулювання в діяльності підприємств АПК передових, ефективних 
методик та технологій, формування процесів і вибору та впровадження 
певних стандартів, для підприємства означає прийняття нової філософії 
виробництва, формування іншого рівня корпоративної культури, зміни 
стратегії при розробці та просуванні продукту. 

Багато підприємств АПК стикалися з проблемою забезпечення її конку-
рентоспроможності при поставках на іноземні ринки. Суттю цих проблем 
є те, що в якості обов’язкової складової контракту на поставку продукції 
іноземні замовники висувають вимоги застосування якісно нових техно-
логій інформаційної підтримки виробів, в тому числі:

− надання документації в електронному вигляді у відповідності до 
міжнародних стандартів;

− забезпечення постачальником інтегрованої електронної підтримки 
процесів споживання продукту на основі технологій інформаційної 
підтримки виробів (система інтегрованої логістичної підтримки);

− надання конструкторської та технологічної документації в електро-
нному вигляді у відповідності до міжнародних стандартів (система 
управління даними про продукцію в процесі розробки та виробни-
цтва);

− наявність комп’ютерних систем управління якістю продукції, які 
відповідають вимогам міжнародних стандартів менеджменту якості 
ISO серії 900, які забезпечують отримання та аналіз по всім деталям, 
та продукції в цілому [1]. 

Очевидно, що перед українською системою стандартизації постає 
завдання адаптації вимог міжнародних стандартів, що в свою чергу дозво-
лить різко скоротити рівень технологічного та організаційного відставання 
від розвинутих країн в організації продаж, просування сільськогосподар-
ської продукції та техніки на міжнародний ринок. 
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З метою стрімкого прориву та отримання конкурентних переваг підпри-
ємства АПК потребують дієвої державної підтримки щодо впровадження 
сучасних інтегрованих інформаційних технологій, серед яких особливе 
місце належить CALS – технології.

CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) – це технології 
формування, обміну, управління і застосування електронних даних, що в 
сукупності підтримують повний життєвий цикл продукції [1]. 

Ключовим завданням CALS-технології є зниження собівартості, часу 
і підвищення якості за рахунок інтеграції інформації та автоматизації 
процесів її обробки, що, в результаті, сприяє загальному підвищенню 
конкурентоспроможності продукції [1]. 

CALS є міжнародною стратегією управління, вона орієнтована на ви-
користання найкращих із доступних інформаційних технологій, методів 
управління і міжнародних стандартів. 

CALS,також, є засобом досягнення виграшних позицій у боротьбі з 
конкурентами та отримання конкурентних переваг від об’єднання тех-
нологій та бізнес – процесів. В основі CALS-стандартів містяться три 
групи документів:

− функціональні стандарти;
− технічні стандарти;
− стандарти даних [2]. 
В першій групі містяться стандарти і сертифікати, характеристика 

продукту, що визначають функціональний процес, вимоги та процедуру 
створення даних. До другої групи належать стандарти та інші документи, 
які мають відношення до управління, фізичних носіїв, телекомунікації, і 
забезпечують обмін цифровими даними у вигляді тексту, графіків та інших 
формах. Третю групу формують словники даних, які містять визначення 
даних, включають в себе іншу описову інформацію, яка необхідна для 
доступу до бази даних. 
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КІБіТ, м. Київ

В сучасних умовах економічного розвитку України бізнес відіграє клю-
чову роль, адже саме приватний бізнес, в тому числі й малий, є основою 
всієї економіки і джерелом добробуту населення України. 

Зообізнес – це галузь, до якої відноситься усе, що пов’язане з утри-
манням непродуктивних тварин – собак, кішок та інших видів домашніх 
тварин. За останніх 20 років ця галузь стрімко розвивається в світі та в 
Україні. Більше половини українців – 57% – тримають домашніх тварин. 
Про це свідчать дані соціологічного опитування компанії Research & 
Branding Group. 

Український зообізнес як галузь почав свій розвиток не більше 20 
років назад, а саме в дев’яностих роках. На сьогоднішній день україн-
ський ринок зоотоварів і послуг демонструє активний темп розвитку; 
відкриваються магазини, ветеринарні клініки, грумінгові салони, готелі, 
організації що надають інші види послуг для тварин. 

Саме тому важливими постають питання управління бізнесами в цій 
галузі, а в рамках бізнесів – управління, та вдосконалення управління 
основними бізнес процесами. 
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Ємність внутрішнього ринку зоотоварів України складає понад 
100 тисяч тонн товарів на рік. В оптових цінах без НДС це складає біля 
200 млн доларів США, а з урахуванням НДС 20%, націнки дистриб’юто-
рів, біля 400 млн доларів. Щорічний приріст ринку кормів для домашніх 
тварин складає 20-25 %, тобто кожні 4-5 років об’єм ринку збільшується 
вдвічі. З 2012 року внутрішнє виробництво кормів для домашніх тварин 
невпинно зростає. 

З 2016 року виробництво кормів для домашніх улюбленців в Україні 
збільшилось щорічно в середньому на 75%. На ринку України на теперіш-
ній час існують понад 200 компаній, які розробляють корми, виробляють 
та реалізують їх не тільки в Україні, а й у інші країни, де є великий попит 
на них, але на даний час на українському ринку кормів для домашніх 
тварин, домінують імпортні виробники, відсоток вітчизняних кормів на 
рівні 10%. Керуючись аналізами компанії, український ринок товарів для 
домашніх тварин стрімко зростає. Наша держава посідає 8 місце в ТОП 
10 швидкозростаючих ринків кормів для домашніх тварин. 

За оцінками з 2015 року нараховується приблизно 25-30 млн. кішок, 
20 млн собак, близько 6 млн птахів, черепах, гризунів, риб або інших 
тварин. На кожну третю людину припадає по одній тварині. Частка вете-
ринарних препаратів збільшилася на 18 млн, та складає близько 35-37%, 
частина імпорту збільшилась (25-65%). 

Що стосується системи постачання зоотоварів: поняття «базисна умо-
ва постачання» визначає обов’язки продавця і покупця щодо доставки 
товару та встановлює момент переходу ризику від продавця до покупця 
у разі випадкової загибелі або пошкодження товару. Витрати з доставки 
товару, які відповідно до базисних умов несе продавець, включаються до 
вартості товару, утворюючи її основну – базис тому й умови називаються 
базисними. 

Крім того, базисні умови постачання визначають обов’язки сторін 
щодо страхування вантажу, оформлення комерційної документації, от-
римання ліцензії, направлення повідомлень. Найчастіше в практиці вну-
трішньої торгівлі використовується базисні умови «Інкотермс». Умови 
постачання РСА при перевезенні вантажів різними видами транспорту. 
Франко – перевізник (із зазначенням пункту) РСА – умова таких поставок 
при перевезенні вантажів будь-яким видом транспорту. Вона передбачає 
зобов’язання продавця передати товар перевізникові або іншій особі, 
вказаній покупцем, наприклад експедитору. 

Передача товару відбувається в зазначений день або в зазначеному 
пункті. Якщо покупець не вказав такого пункту, продавець вибирає його 
сам. Договір перевезення відповідно до розглянутої умови має укласти 
покупець за власний рахунок. у разі доставки товару залізницею, якщо 
товар складає вагонну або контейнерну партію, продавець зобов’язаний 
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відвантажити товар за свій рахунок на станції відправлення і нести від-
повідальність за стан вагону, до якого відвантажується товар. Покупець 
має право вимагати від продавця повного завантаження вагону. Якщо 
партія недостатня для повного завантаження вагону або контейнера, то 
обов’язки продавця вважаються виконаними, якщо він в зазначений тер-
мін (дату) здав товар залізниці на станції відправлення або експедиторові, 
призначеному покупцем. 

При перевезенні товарів автомобільним транспортом або внутріш-
німи шляхами, якщо поставка відбувається від підприємства продавця, 
він зобов’язаний завантажити товар до транспортного засобу, наданого 
перевізником, а якщо завантаження здійснюється з підприємства переві-
зника, продавець повинен передати товар останньому. При цьому метод 
мінімізації збитків передбачає впровадження заходів, що спрямовані на 
мінімізацію збитків у разі виникнення ризикових подій. Найбільш роз-
повсюджені засоби реалізації методу мінімізації збитків: 

– диверсифікація діяльності підприємства; 
– використання портфельних стратегій; 
– лімітування обсягів найбільш ризикових операцій та проектів; 
– розробка та реалізація на підприємстві систем заходів щодо лока-

лізації наслідків ризикової події. 
Диверсифікація, як спосіб мінімізації збитків підприємства передбачає 

розподіл коштів та майна підприємства між різними об’єктами їх викори-
стання, безпосередньо не пов’язаних між собою. Виникнення ризикової 
події в цьому разі не буде мати катастрофічних наслідків, оскільки зона 
збитків охопить лише певну частину капіталу (коштів) підприємства, не 
завдаючи шкоди іншому капіталу (майну). 

Також розвиток сировинних програм потребує більших фінансових 
витрат і довгого терміну окупності вкладених коштів, що викликає неба-
жання малих виробників розвивати систему якісних поставок сировини. 
Необхідно гармонізувати систему правопримінення ветеринарного зако-
нодавства, щоб поставити заслін діючому неякісній сировині і не пере-
шкоджати якісним і безпечним поставкам. Актуально визначити питання 
отримання ветеринарних дозволів на ввезення м’ясної сировини з-за кор-
дону (в частині другого роду сировини – для кормів домашніх тварин). 

На даному ринку спостерігається наявність великих іноземних ви-
робників і висока та жорстка конкуренція. При цьому іноземні компанії 
мають потужні маркетингові інструменти, які вдало підлаштовуються під 
український ринок. Однак, попри шалений спротив світових виробників 
кормів для тварин, на українському ринку з’являються вітчизняні вироб-
ники, зокрема компанія «Кормтех», яка успішно конкурує з відомими 
міжнародними брендами, завдяки вміло розробленій рецептурі кормів, 
якості виготовлення корму, тощо.
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Виходячи з проведеного дослідження, одним із найдоцільніших на-
прямків, над якими потрібно працювати вітчизняним виробникам, є 
використання сучасних маркетингових інструментів, які переконають 
покупців у тому, що українські продукти для тварин є високоякісні, та 
не поступаються відомим іноземним брендам. 

Основними завданнями слід визнати: за рахунок достатньої координа-
ції всіх логістичних видів діяльності в межах ланцюга поставок створити 
для клієнта цінний товар, а для кожної ланки підвищити продуктивність 
на основі аналізу вимог клієнтів і координації зусиль всіх фрагментів. 

Управління напрямками поставок зоотоварів охоплюють всі види 
діяльності організації: від стратегічного до тактичного і оперативного. 

На стратегічному рівні приймаються рішення, які можуть мати довго-
строковий вплив на діяльність організації. 

На тактичному рівні:
● розглядаються пропозиції і приймаються рішення на квартал або 

рік. 
● планування на довгостроковий або короткостроковий період ви-

робництва і постачання; 
● управління запасами; 
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INTRODUCTION: 
The Nigerian economy is one of the largest in Africa. Since the late 1960s 

it has been based primarily on the petroleum industry. A series of world oil 
price increases from 1973 produced rapid economic growth in transportation, 
construction, manufacturing, and government services.

PETROLEUM INDUSTRY IN NIGERIA
Nigeria’s proven oil reserves are estimated to be 35 billion barrels (5.6×109 

m3) natural gas reserves are well over 100 trillion cubic feet (2,800 km3). 
Nigeria is a member of the Organization of Petroleum Exporting Countries 
(OPEC). The types of crude oil exported by Nigeria are Bonny light oil, 
Forcados crude oil, Qua Ibo crude oil and Brass River crude oil. Poor corporate 
relations with indigenous communities, vandalism of oil infrastructure, severe 
ecological damage, and personal security problems throughout the Niger Delta 
oil-producing region continue to plague Nigeria’s oil sector.

Efforts are underway to reverse these troubles. A new entity, the Niger 
Delta Development Commission (NDDC), has been created to help catalyze 
economic and social development in the region. The U.S. remains Nigeria’s 
largest buyer of crude oil, accounting for 40% of the country’s total oil exports; 
Nigeria provides about 10% of overall U.S. oil imports and ranks as the fifth-
largest source for U.S. imported oil.

The United Kingdom is Nigeria’s largest trading partner followed by the 
United States. Although the trade balance overwhelmingly favors Nigeria, 
thanks to oil exports, a large portion of U.S. exports to Nigeria is believed 
to enter the country outside of the Nigerian government’s official statistics, 
due to importers seeking to avoid Nigeria’s tariffs. To counter smuggling and 
under-invoicing by importers, in May 2001, the Nigerian government instituted 
a full inspection program for all imports, and enforcement has been sustained.

On the whole, Nigerian high tariffs and non-tariff barriers are gradually 
being reduced, but much progress remains to be made. The government also has 
been encouraging the expansion of foreign investment, although the country’s 
investment climate remains daunting to all but the most determined. The stock 
of U.S. investment is nearly $7 billion, mostly in the energy sector. Exxon 
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Mobil and Chevron are the two largest U.S. corporations in offshore oil and 
gas production. Significant exports of liquefied natural gas started in late 1999 
and are slated to expand as Nigeria seeks to eliminate gas flaring by 2008.

The pump price of P.M.S. as at 14 May, 2020 stands at around 123.500 
at fueling stations across Nigeria. An initial increase in the price of petrol 
(Premium Motor Spirit) from around 65 to 140 triggered by the removal of 
fuel subsidies on January 1, 2012, triggered a total strike and massive protests 
across the country. Then President Goodluck Ebele Jonathan later reached an 
agreement with the Nigerian Labour Congress and reduced the pump price to 
97 naira. The pump price was further reduced by 10 naira to 87 naira in the run-
up to the 2015 general elections. However, after the elections of Muhammadu 
Buhari, the fuel subsidies was removed again, and the pump price increased 
again, despite the fall in oil price.

Since the fall in oil prices in 2015 and 2016, the government exchange rate 
policy has limited devaluation of the naira due to inflation concerns by the 
President Muhammadu Buhari.

MINING INDUSTRY IN NIGERIA
The mining of minerals in Nigeria accounts for only 0.3% of its GDP, 

due to the influence of its vast oil resources. The domestic mining industry 
is underdeveloped, leading to Nigeria having to import minerals that it could 
produce domestically, such as salt or iron ore. Rights to ownership of mineral 
resources is held by the Federal government of Nigeria, which grants titles to 
organizations to explore, mine, and sell mineral resources. Organized mining 
began in 1903 when the Mineral Survey of the Northern Protectorates was 
created by the British colonial government. A year later, the Mineral Survey 
of the Southern Protectorates was founded. By the 1940s, Nigeria was a 
major producer of tin, columbite, and coal. The discovery of oil in 1956 hurt 
the mineral extraction industries, as government and industry both began to 
focus on this new resource. The Nigerian Civil War in the late 1960s led many 
expatriate mining experts to leave the country. Mining regulation is handled by 
the Ministry of Solid Minerals Development, which oversees the management 
of all mineral resources. Mining law is codified in the Federal Minerals and 
Mining Act of 1999. Historically, Nigeria’s mining industry was monopolized 
by state-owned public corporations. This led to a decline in productivity in 
almost all mineral industries. The Obasanjo administration began a process 
of selling off government-owned corporations to private investors in 1999

1. COAL, LIGNITE AND COKE
Mining is the extraction[removal]of minerals and metals from the earth. 

The Nigerian Coal Corporation (NCC) is a parastatal corporation that was 
formed in 1950 and held a monopoly on the mining, processing, and sales of 
coal, lignite, and coke products until 1999.
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Coal was first discovered in Enugu in 1909 at the Udi Ridge in Enugu,This 
was found by a British mine Engineer known as Albert Kitson. Coal geology 
is a mixture of sedimentary rock and ancient vegetation which have been 
changed due to heat and microbial activities over considerable period of time. 
The Ogbete Mine had opened and begun regularly extracting coal by 1916. 
By 1920, coal production had reached 180,122 long tons (183,012 t). Nigeria 
coal was established in 1950, and by 1960 production was at 565,681 long 
tons (574,758 t). The Nigerian Civil War caused many mines to be abandoned. 
After the war ended in the early 1970s, coal production was never able to 
recover. Attempts to mechanize the industry in the 1970s and 1980s were 
ultimately unsuccessful, and actually hindered production due to problems 
with implementation and maintenance. The main purpose for the use of coal 
in Nigeria is for the operation of railway system. Coal was converted to diesel 
after Nigeria civil war and the coal mining industry was abandoned.

The Nigerian government is currently trying to privatize the Nigerian 
Coal Corporation and sell off its assets. While the domestic market for coal 
has been negatively affected by the move to diesel and gas-powered engines 
by organizations that were previously major coal consumers, the low-sulfur 
coal mined in Nigeria is desirable by international customers in Italy and the 
United Kingdom, who have imported Nigerian coal. Recent financial problems 
have caused a near shutdown of the NCC’s coal mining operations, and the 
corporation has responded by attempting to sell off some of its assets while it 
waits for the government to complete privatization activities.

In April 2008, Minister of Mines and Steel Sarafa Tunji Ishola announced 
that Nigeria was considering coal as an alternative power source as it attempts 
to reform its power sector, and encouraged Chinese investors to invest in the 
coal industry.

The Nigerian Mining Cadastre Office manages all the Nigerian mining 
licenses and mining rights. They are a subsidiary of the Ministry of Mines and 
Steel Development of the Federal Republic of Nigeria.

2. GOLD
Gold deposits are found in Northern Nigeria, most prominently near Maru, 

Anka, Malele, Tsohon Birnin Gwari-Kwaga, Gurmana, Bin Yauri, Okolom-
Dogondaji, and Iperindo in Osun state it is not very dominant in the country.

Gold production began in 1913 and peaked in the 1930s. During the 
Second World War, production declined. Mines were abandoned by colonial 
companies, and production never recovered.

The Nigerian Mining Corporation (NMC) was formed in the early 1980s 
to explore for golds. Lack of fund, and the lure of easier profits from oil 
production led to its failure. There is no large scale gold mining operation in 
Nigeria today, though there is small-scale mining carried out by artists. The 
family of Aleye from Anka is one of the leading gold families in the region.
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3. COLUMBITE, WOLFRAMITE, AND TANTALITE
Columbite and tantalite are ores used to produce the elements niobium and 

tantalum. Columbite and tantalite are collectively known as coltan in Africa. 
Tantalum is a valuable rare element used in electronics manufacturing. In 
Nigeria, pegmatite deposits of coltan are frequently also the source of several 
precious and semi-precious stones such as beryl, aquamarine, and tourmaline. 
These pegmatites are found in Nassarawa State near the Jos Plateau, as well 
as in several areas in southeast Nigeria. There is small-scale mining of these 
minerals. Wolframite (tungsten) can be found in the North states.

4. BITUMEN
Bitumen was first discovered in 1900, with focused exploration beginning 

in 1905. Bitumen deposits are found in Lagos State, Ogun State, Ondo State, 
and Edo State. Conoco has performed a technical and economic evaluation of 
these deposits, and believes there to be over thirteen billion barrels of oil in 
these tar sands and bitumen seepages.

5. IRON ORE
Nigeria has several deposits of iron ore, but the purest deposits are in and 

around Itakpe in Kogi State.
The National Iron Ore Mining Company was founded in 1979 and given 

the mission to explore, exploit, process, and supply iron ore concentrate to 
the Ajaokuta Steel Company (ASCL) in Ajaokuta and Delta Steel Company 
(DCL) in Aladja. Additional demand has come from several steel rolling mills. 
The company and its mining operations are based in Kogi State. Export of 
excess iron ore beyond what is required for domestic needs is currently being 
explored. Additionally, the Nigerian government has invested in foreign iron 
ore operations in Guinea

6. URANIUM
The Nigeria Uranium Mining Company (NUMCO) was a parastatal 

organization that controlled the exploration and mining of uranium in Nigeria 
and was a public/private partnership with Total Compagnie Minière of 
France, which owned 40% of the company. In 1989, Total pulled out of the 
partnership, and in 1993 the government reassigned NUMCO’s responsibilities 
to the Nigerian Geological Survey. The NUMCO corporation was dissolved in 
1996,The mechanization of the coal corporation was not successful, this was 
because the military Government officials employ people they know such like 
friends and relations. This was the pattern coal corporation was managed. There 
was also a plan of the Federal government to privatize the coal corporation 
but it also failed.

The government is in the process of liquidating its remaining assets.
Recently, several important uranium deposits were discovered in Cross 

River State, Adamawa State, Taraba State, Plateau State, Bauchi State, and 
Kano State by the British Geological Survey
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AGRICULTURE IN NIGERIA
Nigeria ranks sixth worldwide and first in Africa in farm output. The sector 

accounts for about 18% of GDP and almost one-third of employment. Nigeria 
has 19 million head of cattle, the largest in Africa. Though Nigeria is no longer 
a major exporter, due to local consumer boom, it is still a major producer of 
many agricultural products, including: cocoa, groundnuts (peanuts), rubber, 
and palm oil. Cocoa production, mostly from obsolete varieties and overage 
trees has increased from around 180,000 tons annually to 350,000 tons.

Major agricultural products include cassava (tapioca), corn, cocoa, 
millet, palm oil, peanuts, rice, rubber, sorghum, and yams. In 2003, livestock 
production, in order of metric tonnage, featured eggs, milk, beef and veal, 
poultry, and pork, respectively. In the same year, the total fishing catch was 
505.8 metric tons. Roundwood removals totaled slightly less than 70 million 
cubic meters, and sawnwood production was estimated at 2 million cubic 
meters. The agricultural sector suffers from extremely low productivity, 
reflecting reliance on antiquated methods. Agriculture has failed to keep 
pace with Nigeria’s rapid population growth, so that the country, which once 
exported food, now imports a significant amount of food to sustain itself. 
However, efforts are being made towards making the country food sufficient 
again.

SERVICE
Nigeria ranks 27th worldwide and first in Africa in services’ output. Since 

undergoing severe distress in the mid-1990s, Nigeria’s banking sector has 
witnessed significant growth over the last few years as new banks enter the 
financial market. Private sector-led economic growth remains stymied by the 
high cost of doing business in Nigeria, including the need to duplicate essential 
infrastructure, the lack of effective due process, and nontransparent economic 
decision making, especially in government contracting. While corrupt practices 
are endemic, they are generally less flagrant than during military rule, and there 
are signs of improvement. Meanwhile, since 1999 the Nigerian Stock Exchange 
has enjoyed strong performance, although equity as a means to foster corporate 
growth is being more utilized by Nigeria’s private sector  

TRANSPORTATION IN NIGERIA
Nigeria’s publicly owned transportation infrastructure is a major constraint 

to economic development. Principal ports are at Lagos (Apapa and Tin Can 
Island), Port Harcourt (Onne), and Calabar.

Extensive road repairs and new construction activities are gradually being 
implemented as state governments, in particular, spend their portions of 
enhanced government revenue allocations.

Five of Nigeria’s airports (Lagos, Kano, Port Harcourt, Enugu and Abuja) 
currently fly to international destinations. The Nigerian Airforce began a new 
airline called United Nigeria, with a Boeing 737-500 in 2013. There are several 
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domestic private Nigerian carriers, and air service among Nigeria’s cities is 
generally dependable.

TOURISM IN NIGERIA
This centers largely on events, due to the country’s ample amount of ethnic 

groups, but also includes rain forests, savannah, waterfalls, and other natural 
attractions.[1] The World Travel and Tourism Council estimated revenue 
related to tourism and travel in Nigeria will exceed $1 billion USD in 2007, 
and will account for approximately 6% of the gross domestic product. The 
industry suffers from the country’s poor electricity, roads, and water quality.

CONCLUSION
The economy of Nigeria advanced 2.55% year-on-year in the fourth quarter 

of 2019 compared to an upwardly revised 2.28% rise in the previous period. It 
was the strongest expansion since the third quarter of 2015, mainly driven by 
the oil sector (6.36% vs 6.49% in Q3), amid higher crude oil production (2.00 
million barrels per day, up from 1.91 mbpd in the same period a year earlier) 
and more favourable prices. The non-oil sector increased 2.26%, quickening 
from a downwardly revised 1.84% advance in the prior period, boosted by 
telecommunications & information services (10.26% vs 12.16% in Q3), crop 
production (2.52% vs 2.41%), financial services (22.33% vs 0.61%) and 
manufacturing (1.24% vs 1.10%). On a quarterly basis, the GDP grew 5.59%, 
following a 9.23% expansion in the previous period. In 2019, the economy 
expanded 2.27%, the most since 2015, and compared to 1.98% in 2018
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Спроможність підприємства стабільно розвиватися та здійснювати 
ефективну господарську діяльність визначається стійкістю його фінан-
сового стану, ефективністю фінансової діяльності, а також здатністю 
протистояти внутрішнім та зовнішнім негативним факторам, що у цілому 
характеризують рівень його фінансової захищеності. Для забезпечення 
стійкого та ефективного економічного розвитку, примноження потенціалу, 
а також досягнення бажаних результатів фінансово-господарської діяль-
ності підприємству необхідно дбати про належний рівень своєї безпеки, 
особливо фінансової. Саме цим зумовлена актуальність теми досліджен-
ня забезпечення фінансової безпеки підприємства, що є запорукою його 
стабільного та успішного розвитку.

З даної теми є значна кількість досліджень, в яких розглядаються 
різні аспекти управління фінансовою безпекою підприємства, теоретич-
ні та практичні питання, пов’язані з даною проблемою, залишаються 
дискусійними і вимагають додаткового вивчення. Фінансова безпека 
в сучасних економічних умовах досліджується такими вченими, як 
О. В. Ареф’єва [1], О. І. Барановський [2], М. М. Єрмошенко, С. М. Смір-
нов, В. І. Мунтіян та ін.; на рівні підприємства проблему фінансової без-
пеки висвітлено у роботах І. О. Бланка [3], М. В. Ромашко, Ю. Б. Кракоса, 
О. М. Марченко, В. В. Орлової.

В цілому по країні спостерігається різкий спад виробництва, а голов-
не – зміна економічних функцій держави, яка вже не буде основним інвес-
тором і споживачем продукції, змусили подивитися набагато ширше на 
проблему фінансової безпеки підприємств. Відповідно до цього погляду 
фінансова безпека підприємства обумовлена впливом зовнішнього сере-
довища, яка в ринковій економіці весь час змінюється, ніколи не зали-
шається стабільною, постійною або незмінною. Саме з позицій впливу 
зовнішнього середовища, захисту підприємств від її негативного впливу 
і розглядається зміст категорії фінансової безпеки підприємства, в тому 
числі і в нечисленних поки публікаціях вітчизняних економістів.

Фінансова безпека є системою кількісних і якісних параметрів фінан-
сового стану підприємства, що в комплексі відображає рівень його фі-
нансової захищеності. У цій характеристиці поняття «фінансової безпеки 
підприємства» виділяють такі складові: фінансова безпека підприємства, 
що виражає визначений аспект його фінансового стану, який відобра-
жає той чи інший рівень його фінансової захищеності; фінансовий стан 
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підприємства, що характеризує його фінансову безпеку, відображається 
визначеною сукупністю параметрів; параметри системи фінансової безпе-
ки підприємства, які потребують чіткої якісної і кількісної детермінації.

З урахуванням визначення сутності національної безпеки в Законі 
України «Про основи національної безпеки України» в статті пропонуєть-
ся визначення фінансової безпеки підприємства «як захищеність життєво 
важливих інтересів підприємства, забезпечення його сталого розвитку, 
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних 
загроз економічним інтересам».

Фінансова безпека підприємства є комплексним поняттям і пов’язана 
не стільки з внутрішнім станом самого підприємства, скільки з впливом 
зовнішнього середовища, з її суб’єктами, з якими підприємство вступає 
у взаємодію. У зв’язку з цим, ймовірно більш точно стверджувати, що 
фінансова безпека підприємства відображає узгодженість, збалансованість 
інтересів підприємства та інтересів суб’єктів зовнішнього середовища. З 
цих позицій фінансова безпека підприємства може розглядатися як прак-
тичне втілення положень теорії ресурсної взаємозалежності, відповідно 
до якої у своїй діяльності підприємство повинно брати до уваги не тільки 
свої, але і різні інтереси партнерів, коло яких може бути дуже широким. 
Саме з точки зору узгодження інтересів підприємства та взаємодіючих з 
ним суб’єктів зовнішнього середовища і передбачається дослідити поняття 
фінансової безпеки підприємства.

Умовами забезпечення фінансової безпеки підприємства є [5, с. 65]: – 
високий рівень гармонізації, узгодження фінансових інтересів підприєм-
ства з інтересами навколишнього середовища; – наявність на підприємстві 
стійкої до загроз фінансової системи, яка спроможна забезпечувати реа-
лізацію фінансових інтересів, місії та завдань; – збалансованість і комп-
лексність фінансових інструментів, що використовуються на підприєм-
стві; – постійний розвиток фінансової системи суб’єкта господарювання. 

Фінансова безпека підприємства − це його забезпеченість повною мі-
рою необхідною сумою фінансових ресурсів для провадження господар-
ської діяльності суб’єкта господарювання; одночасно − це захищеність 
його інтересів та пріоритетів, підтримання оптимальних обсягів вироб-
ництва та грошових надходжень. 

Дослідження вчених стосуються переважно забезпечення економічної 
безпеки підприємства, визнаючи її фінансову складову як один із чис-
ленних факторів, навіть другорядних, що впливають на фінансовий стан 
суб’єкта господарювання. Проте, саме фінансові ресурси підприємства, 
їх достатність визначають характер діяльності роботи підприємства, 
обсяги його виробничо-господарської діяльності, пріоритетні напрями 
розвитку, дотримання орієнтовної стратегії фірми тощо. Все це стає мож-
ливим лише за допомогою підтримки фінансової безпеки підприємства 
на належному рівні.
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Висновки. Наслідки економічної нестабільності в країні суттєво відби-
ваються на показниках фінансового стану підприємств, що, своєю чергою, 
призводить до зниження рівня їх фінансової безпеки. Таким чином, на 
кожному вітчизняному підприємстві нагальним завданням є розроблення 
дієвої стратегії розвитку фінансової безпеки, яка характеризується тісним 
взаємозв’язком і взаємозумовленістю її окремих складників.
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В сучасних умовах господарювання одним із найважливіших завдань 
є проблема ефективного управління персоналом. Адже управління персо-
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налом являє собою сукупність управлінських рішень та видів діяльності, 
які безпосередньо пов’язані з організацією впливу на людей, що працю-
ють на підприємстві.

Проблеми та особливості управління персоналом є досить актуаль-
ними, і це підтверджують наукові праці таких вітчизняних вчених: В.С. 
Дієсперов [3], М.Й. Малік [6], О.Г. Шпикуляк [10], К.І. Якуба [11], М.П. 
Поліщук [8], В.В. Ярова [12] та багато інших науковців. В той же час, не-
обхідно відмітити, що управління персоналом є багатогранним поняттям. 

На сучасному етапі, вважається, що основним активом будь-якого 
підприємства є люди. Якість, продуктивність, прибутковість, рівень об-
слуговування клієнтів та імідж підприємства багато в чому залежать від 
навчання, координації та мотивації її персоналу. Для того, щоб підпри-
ємство функціонувало у відповідності до ринкових умов, воно повинно 
знати, бажати і мати можливість працювати належним чином. Неадек-
ватне управління персоналом може призвести до безлічі проблем, які 
заважають роботі підприємства: брак мотивації; невизначені обов’язки; 
низький рівень навчання / інформації; нерозвинені внутрішні комунікації 
та координації; конфлікт інтересів.

Однією із проблем управління персоналом, на думку Кибанова А.Я., 
є відсутність планування персоналу, що призводить до нераціонального 
забезпечення людей робочими місцями у потрібний час і в необхідній 
кількості, у відповідності з їхніми здібностями, кваліфікацією і вимогами 
виробництва [4, с. 173].

Як вважають Балабанова Л.В., Стельмашенко О.В. управління пер-
соналом слід розглядати як специфічну сферу управлінської діяльності, 
головним об’єктом якої є люди, які входять у певні соціальні групи, тру-
дові колективи [1, с. 17].

Західні дослідники [9, с.17] пропонують розглядати управління пер-
соналом як «..серію рішень у сфері відносин із найманими працівниками, 
які впливають на ефективність діяльності співробітників і організації у 
цілому».

М.М. Недашківський вважає, що система управління персоналом є 
підсистемою системи управління підприємством, інтегрованою та на-
правлена на вирішення загальних цілей організації [7].

У виробничій діяльності підприємств персонал відіграє значну роль у 
їх діяльності, що являє собою найважливіший виробничий ресурс. Доско-
налість управління персоналом залежить від ефективності використання 
всіх ресурсів підприємства. З метою підвищення ефективності викори-
стання персоналу на підприємстві необхідно проаналізувати принципи 
та методи побудови системи управління персоналом на підприємстві, 
визначити її місце в загальній системі управління, та рівень кадрового 
забезпечення [2].
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На думку І. Ладунка та Т. Рибалка, серед напрямів удосконалення 
системи економічного управління підприємства має стати використання 
системного підходу до управління персоналом [5, с. 563].

Отже, для того, щоб створити дієву систему менеджменту на іно-
земному підприємстві «І-АР-СІ», необхідно розробити власну фірмову 
філософію використання кадрового потенціалу, слід виходити з досвіду 
провідних світових компаній, а крім того накопичувати власний досвід 
роботи з українськими працівниками.

Узагальнюючи досвід зарубіжних підприємств можна сформувати 
головну ціль системи управління трудовим потенціалом: забезпечення 
кадрами, їх ефективне використання, професійний і соціальний розвиток.
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Процеси і різкі зміни, які відбуваються в усьому світі, надають неод-
нозначне і складний вплив на людину. У міру того як технічний прогрес 
породжує нові форми залежності, тому на сьогоднішній день істотно 
збільшилася кількість форм аддиктивної поведінки і залежних людей.

В основі цієї динаміки лежить не тільки прагнення людини знайти 
спосіб розслабитися, в швидкому ритмі життя й суворої конкуренції, але 
й втекти від цієї реальності. 

Залишається відкритим питання про те, результатом чого є встанов-
лювані особливості, риси, властивості адиктів – наслідком впливу аддик-
тивної поведінки або ж вони були преморбидні?

Вчені протягом багатьох років досліджували проблеми аддикції, ад-
диктивної поведінки та чинники розвитку аддикції. Зокрема: Г.В. Стар-
шенбаум аналізував та досліджував, лікував адиктів, та розробив свою 
методику; А.Ю.Егоров вивчав нехімічні (поведінкові) адикції; Чистякова 
Н.М. та Палашина А.В. методологічні рекомендації ранньої профілактиці 
залежних і співзалежних членів сімей з дітьми; А.В. Смирнов глибин-
но-психологічні компоненти схильності до аддиктивної поведінки, Ко-
ролев Ц.П. першим визначив класифікацію нехімічних адикцій.

Можливо розібравшись у відмінностях адиктів і неадиктів, та факто-
рах, що впливають на розвиток залежності і раннього виявлення її, ми 
зможемо допомогти в коригуванні даного захворювання.

На сьогодні немає чіткого виділення етапу, на якому формуються 
основні засади аддиктивної поведінки. Проте актуальність даної теми 
зумовлена не тим, що кожен з авторів має свій досвід на те, що саме впли-
ває на адиктивну людину, а той факт, що люди усіх віків можуть бути 
адиктами та їх чисельність росте, незважаючи на пропаганду здорового 
способу життя та страху смерті від залежності, бажали і будуть бажати 
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розслаблятися та бігти від реальності. І головна мета при цьому – вияс-
нити, що впливає на розвиток адикції у людини та змогу корегувати ще 
до народження дитини, батьками свою поведінку, щоб виростити психо-
логічно здорову дитину.

Завдання дослідження: 
1. Визначити поняття адикції у сучасній психологічній літературі;
2. Надати психологічну характеристику та аналіз видів адикції;
3. Проаналізувати соціально-психологічні чинники розвитку адикції;
4. Вказати особливості діагностики адиктивної поведінки особистості;
5. Розробити практичні рекомендації щодо профілактики адиктивної 

поведінки.
В роботі були використані наступні теоретичні методи дослідження: 

аналіз, синтез, узагальнення. 
Теренс Маккена автор книги «Їжа богів», вважає що мавпу людиною 

зробила зовсім не праця, а галюциногенні гриби. За допомогою грибів у 
далекого предка розвилася уява, вони навчилися йти від тягот і турбот 
життя в фантазії. Первісна людина за допомогою наркотиків підтриму-
вала зв’язок з предками. Старшенбаум Г.В. дав визначення людям, хто в 
спробі втекти від реальності потрапив в пастку залежності – адикти (лат. 
addictus – засуджені за борги до рабства). Адикта характеризує прагнення 
до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану, 
розвитку і підтримки інтенсивних емоцій за допомогою прийому пси-
хоактивних речовин або надмірної фіксації на певних видах діяльності. 

Э. Берн (1997), виділив 6 видів голоду: голод за враженнями, за ви-
знанням, за контактом і фізичним погладжуванням, сексуальний голод, 
голод щодо структурування часу, щодо подій. 

А Н. Пезешкіан (1996) виділив 4 форми втечі від реальності: 1. втеча 
в тіло – фізичне або психічне удосконалення себе; 2. втеча в роботу або 
навчання; 3. втеча в контакти або в усамітнення; 4. втеча у фантазії.

За Короленка Ц.Н. і Донських Т.А. мотивації адиктивних поводжень 
такі:

1. протитривожне; 
2. підпорядкована впливу інших; 
3. ейфоричне; 
4. активуюче; 
5. псевдокультурне.
Підсумовуємо уявлення різних авторів про особистісні фактори ризику: 

низький самоконтроль; імпульсивність; знижена здатність до тривалих 
і цілеспрямованих дій; невміння прогнозувати наслідки дій; емоційна 
нестійкість і незрілість; знижена або неадекватна самооцінка; невідпо-
відність домагань; низька стресостійкість; тяга до ризику, схильність до 
пошуку відчуттів; несформованість морально-етичних орієнтирів, не-
прийняття соціальних норм.
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Висновок:
1. Факторами розвитку адикції є: біологічні, психологічні і соціальні, 

котрі поділяються на: макросоціальні і мікросоціальні; вікові впливи. 
Найважливіша атмосфера в якій зростає дитина. 

Згубний спосіб життя майбутньої матері і важкі пологи, прийом під час 
вагітності ПАР, сприяє затримки і аномалії розвитку плода, що тягне до 
фізичних і психічних відхилень у дитини. У майбутньому такий підліток 
більш схильний до адикції.

У 1990 році Кеннет Блюм виявив ген адиктивності, який передається 
у спадок і відповідає за схильність до залежності. Цей ген був виявле-
ний не тільки у залежності від ПАР, а й у патологічних курців, ненажер, 
азартних ігроманів, гіперсексуальних особистостей.

Вікові чинники ризику, до них відносяться підлітки. Так як саме в 
перехідному віці, ще не стійкий розум підлітка піддається впливу ззовні, 
він намагається вийти з рамок сім’ї, знайти авторитетів поза нею і самому 
стати авторитетом, він ставить під сумніви всі істини, які були незапе-
речні до цього моменту, він сумнівається в собі, в своїй нормальності.

2. Виявлення адикції займає різний час в залежності від виду адикції. 
Деякі види адикції можна приховувати доволі довгий час, наприклад, як 
секс залежність. Будь-який вид адикції не можна вилікувати, не змінюю-
чи механізм взаємодії зі світом, а лише з одного виду перевести в інший.

Залежного від хімічних адикций, які страшні своїми наслідками для 
організму аддикта, аж до смерті, направляють в інші види адикций, такі 
як спорт і релігія, відводячи адикта від смерті і повної деградації. 

Але всі види адикций несуть в собі деструктивну сутність.
Адикти створюють власні адиктивні ритуали, щоб погасити почуття 

сорому. 
3. Адикт людина, яка не здатна взяти відповідальність за своє життя. 

Адиктивна діяльність замінює адикту відносини з людьми, дружбу, лю-
бов. Адже особистість формується за допомогою спілкування з іншими 
людьми, тому адикт блокує власний розвиток. І лише ілюзія комфорту 
і прагнення уникнути вирішення проблем, прирікають залежного на не-
спроможність і повну деградацію. Але всі види адикції небезпечні як для 
фізичного так і для психічного стану людини. Залежним нудна й одно-
манітна реальність, вони за допомогою ПАР, намагаються надати життя 
фарб. Розвиток залежності пов’язано зі слабким супер его. Основною 
мотивацією таких людей отримання задоволення без фізичних витрат. До 
адикції підштовхує самотність, спустошеність, соціальна фобія.

На сьогоднішній день проблема залежності одна з найактуальніших. 
Ще з давніх-давен наші предки тікали від реальності за допомогою га-
люциногенних грибів та алкоголю для входу в транс і відчуженості. У 
теперішній же час характер споживацтва життя сприяє розвитку адиктив-
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ної поведінки. Легке отримання задоволення як стиль життя вітається на 
екранах телевізора і просторах інтернету. Навіть здоровий спосіб життя 
навіюється як адиктивна поведінка, яка повинна поглинути всі інші сфе-
ри життя. Адже в даний час високої конкуренції просто стає нереально 
наздогнати швидкістю життя і не стати адиктом.

Технічний прогрес дає поштовх розвитку нових форм адикції.
Доступність наркотиків і алкоголю ще один фактор розвитку адик-

тивності.
Залежні люди руйнують своє здоров’я, життя і життя своїх близьких, 

долю своїх дітей і своєї сім’ї. На розвиток адикції впливають і умови 
життя. Погане економічне становище країни, недоступність соціальної 
допомоги, ще не хватка дитячих гуртків самодіяльності, погана якість 
медичної допомоги, безробіття.
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INTRODUTION: parent are life companion to their children, especially 
during childhood and adolescence. This is because they put their parental 
emotion and personal attachment for the survival and academic achievement 
of the child. In situation where the responsibilities of the family are shouldered 
by one of the parent is known as single parenthood.

Single parenthood is a form of parent where one of the spouse is only one 
taking full responsibilities of raising the child.single parenthood may be as 
a result of death, temporary or permanent seperation, and divorce. Although 
they are no available statistics of single parent families in Nigeria, practical 
experience and tabloids, reports shows that it is increasing on a daily basis, on 
the contrary, western countries,have a geometric progression in the percentage 
of adult and children living in a single parent household. The conditions are 
not palatable conducive for effective parenting of the child, In most single 
parentals families. This was because when the parent are over burderened by 
responsibilities and their own emotional reactions to environmental situation, 
they opten become irritable, impatient, and insensitive to their children’ s plight. 
It is against this backdrop that this study was being planned to investigate the 
possible effect of single parenthood on the acedemic performance of students.
findings revealed that single parenthood has adverse effect on the psycho- 
social made up of their children in terms of inferiority complex, hostility, and 
aggressiveness. In nature, this is so because both parent have a significant role 
to play in the upbringing of their children. 

BACKGROUND OF THE STUDY: poor academic performance of 
students has been of great worry to educationist, guidance, and counsellors. 
Inspite of all the guidance programs and counselling strategies employed in 
schools to improve student academic performance, yet poor performance are 
still recorded yearly, there have been decline in performance of students over 
the years, student performance has been dwindling. For instance, WASSCE 
result for June 2010/2011 indicated that of 1,354,357 consisting of 6,11,893 
females and 739, 464 males,893 females and 50% of the student obtained six 
credit and above and 58.4% obtained 5 credit and above ( osewa 2014)

Education is considered as the first step for every human activity, it plays a 
vital role in the development of human capital and it is linked to an individuals 
well being and opportunities for better living. It was quite observed in one 
of the private secondary school in Lagos state that children raised by single 
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parent perform below children from two parent family, they also have problem 
when it comes to interaction with their collegues. This is perceived to be as to 
be as a result of negligence and lack of parental care for the children, which 
has prompted the cause for 

This investigation.it is as a result of this educationist and counselors are so 
much interested in the academic performance of students. Various reasons has 
been attributed to the achievement of poor academic performance by student, 
some of the hinderances are socio economic in terms of parental level of income, 
the determination of the students to learn, working conditions of the teachers 
among others. The most sensitive aspect that can hinder the successfulness of 
the children academic performance is structure of the family, is the parenthood, 
which is one of the factors can have either positive or negative effect on the 
members of the family, in terms of emotion, psycjological, social and economic 
state ( Ajola and odutola 2017)

The ideal nuclear family structure consist of the father, mother, and the 
children. Another variance of family structure is the simple parenthood which 
is one of the factors that contributed to poor academic performance of student.

Single parenthood can be defined as when one of the parent who are 
responsible for the nuturing and child rearing is not available and the child 
responsibilities is now been carried out by one person. (Asuka-obleke,2013) 
according to long man dictionary of contemporary english( 2013) single 
parenting is defined as a situation where a mother or father who looks after his 
or her children on their own, without the input of the other partner.

Family is the first primary social group that the child first belongs to this 
group has a greater influence on the child’s physical, emotional and mental 
development simply because the family lays the foundation of education before 
the child goes to school and the kind of personality the child will exhibit in the 
school, to a greater extent the educational attainment of the child is determined 
by the family. Both parent have their own roles to play in children educational 
and moral development, father provide the necessary tools for the educational 
advancement, while the mother us expected to supplement and compliment 
the effect of the father.

In Nigeria, it is generally believed and clearly seen that the absense of the 
father or mother has a particular negative socialization progression on a chid. 
It maybe detrimental or dangerous for the child in particalar negative in society 
at large. It is believed that when both parent are present it implies that the child 
would derive most care, a child from homes where the father and the mother 
are present, will be well taken care of and socialized in the way possible. This 
is also due to the fact that the process of socialization depends on both parents 
paying complimentary roles in bringing up the child. Such a child is likely to 
achieve self- actualization later in life and a balanced academic performance.
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CAUSES OF SINGLE PARENTHOOD: 
The causes of single parenthood is not a phenomenon isolated to the western 

world. Even in Nigeria, and other developing countries, there have been a higb 
percentage of single parent within the population caused by one factor or the 
other or a combination of more than one 

Single parenthood arises because of the followjng:
1. DIVORCE: The trend of increasing divorce rate has virtually continued 

for more than 100 years. According to the advanced learner’s dictionary, 
(2006) divorce is the legal ending of a marriage between a man and a woman 
in law court by the cousels. In any event, the level of divorce is high, and it is 
assumable that the majority of recent first marriages will not last a life time, 
although a stable marriage remains the ideal.

2. DEATH OF ESTRANGEMENT OF A SPOUSE: losing a partner is very 
stressful for the parent. The psychological well being of single parent in Nigeria 
has deprived poor primarily because of the reason on why the partners was lost. 
Many widows are left to cater for the needs of their families by themselves. 
Most of them, are ejected out of their husbands house and densed of his 
properties. All these have adverse effect on children academic performance 
such as depression, emotional trauma and find it difficult to focus in school.

3. TENAGE PREGNANCY: Nigeria like other countries in the world, is 
currently faced with social fragmentation as women continue to suffer a high 
rate of teenage pregnancy. Many of the men responsibilitie of the pregnancy 
deny the children their parental role and do not cater for the needs of the child. 

CONClUSION: it is clear from the study that single parenthood does not 
effect academic parenthood does not effect academic performance of children, 
but parent should guide against becoming single, parent so as to improve the 
socialization progress of their children.

RECOMMENDATION: from the findings, and conclusion of this study, 
the following recommendation are hereby suggested to aid and improve 
academic performance of single parent children.

The government should initiate education and enlightment program on 
how to improve and sustain two parent family through the radio, television 
and other mass media.

Mental disunity is a major cause of single parenting therefore, to avoid 
this, parent should tolerate, accomodate, appreciate, and understand each 
other in marriage. Both parent should try to stay together for the sake of good 
upbringing of their children, whenever there is problem in the home, the couple 
should try and see the counsellor for help or otherwise settle the problems 
within themselves amicably.

There is the need for recognition of individual differences in students 
and the need to deal with them accordingly. Counsellors should provide the 
necessary assistance and psychological support for student from single parent 
family as to overcome their emotional problem. 
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Policy makers should always take the subjective views of their ways into 
consideration in order to avent the problem of single parenthood in the society. 

SIGNIFICANCE OF THE STUDY: 
Parenthood is quite challenging and there are numerous findings that will 

be obtained from this research because it study will desire in clerity and how 
single parent cope with the sole responsibility of bringing up children tk become 
adults and responsible children like those in conventional homes.

It talk about child upbringing parenting and its relationship to single 
parenting. It will expose the experiences of single parenting in caring for their 
children and how they can encourage others in similar situation. It will serve as 
working tool for single parent and conventional parent to learn how to tackle 
the problems associated with the upbringing of a child.
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Складно переоцінити значення волі в житті людини – з її допомогою 
людина долає перешкоди, труднощі, прикладаючи зусилля; планує свої дії, 
вчинки згідно з власними мотивами, цінностями, досягає цілей, регулює 
свою поведінку відповідно до переконань, змінює дійсність.

Головна відмінність поведінки людини від тварин – наявність у лю-
дини мотивації і «сили волі». Проблема вольової регуляції поведінки 
людини займала розуми вчених ще з давніх часів. У Стародавній Греції 
були дві точки зору на розуміння волі: афективна і інтелектуалістична. 
Платон трактував волю як здатність душі до активної діяльності людини. 
Як реальну дія волю розуміли Р.Декарт, В.Вунд, У.Джемс, І.М. Сєченов, 
Л.С. Виготській, В.А. Іванніков. Аристотель, Ф. Аквінський і В.Гегель 
пов’язували волю з розумом. Цей дуалізм, подвійність в розумінні волі 
зберігається донині, і ця проблема ще далека від вирішення.У психоаналізі 
під волею розуміли біологічну енергію, що лежить в основі всіх людських 
вчинків. В якості такої енергії виступало лібідо, енергія статевого потягу, 
порушення якої веде до психічних розладів [11].

Структуру вольової сфери вивчали психологи: С.Л. Рубінштейн, 
Л.С. Ви гот ський, Д.Б. Ельконін, Ж. Піаже, В. Франкл, Б.Г. Aнaн’єв, 
Л.І. Божович, A.B. Биков, Л.М. Bеккеp, А.І. Bисoцькій, B.A. Іванніков, 
Є.П. Іл’їн, B.K. Калин, Н.Д. Левитов, Я.З. Неверович, B.І. Селіванов, 
Н.B. Симонов, Л.С. Славін, Б.Н. Смирнов, Д.Н. Узнадзе, А.В. Запорожець 
та інші.

На сьогоднішній день немає чіткого розуміння механізмів вольової 
сфери в процесі діяльності людини, розуміння волі з точки зору подо-
лання перешкод. Людина в щоденному житті стикається з необхідністю 
приймати рішення, долати внутрішні протиріччя, зовнішні перешкоди, 
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самовизначатися. Воля – це психічний процес, який щодня присутній 
в нашому житті. Тому дуже важливим є вивчення волі, як інструменту 
реалізації наших планів.

Вольова дія – це свідома, цілеспрямована дія, за допомогою якої 
людина планово досягає своєї мети згідно з найбільш значущим для неї 
мотивом, долаючи внутрішні та зовнішні перешкоди, підпорядковуючи 
свої імпульси свідомому контролю і змінюючи навколишню дійсність у 
відповідності зі своїм задумом. За допомогою вольової дії людина свідомо 
змінює світ. У вольових процесах емоційні і інтелектуальні моменти пред-
ставлені в синтезі [8]. Воля тісно пов’язана з почуттями. Уявний план під-
вищує спонукальну силу і стійкість емоції, приводить до вольової дії [1].

Воля людини – це єдність двох компонентів – тенденцій належного 
і особистісного. Існують дві категорії дій: мимовільна – рефлекторна та 
автоматична, і довільна – проста і складна. У простому вольовому акті 
спонукання до дії, яке направлено на усвідомлену мету, практично відразу 
переходить в дію. 

Для складного вольового акту характерний складний свідомий процес 
між імпульсом і дією. Відбувається прорахунок наслідків,усвідомлення 
і боротьба мотивів, прийняття рішення, складання плану для його здійс-
нення ( підключаються інтелектуальні та емоційні процеси). Такий во-
льовий акт – це складний психічний процес, в якому виділяється чотири 
основних стадії:

1. Виникнення спонукання або попередня постановка мети;
2. Стадія обговорення і боротьба мотивів;
3. Рішення;
4. Виконання [8].
Дуже важлива для визначення вольової активності характерис-

тика – навмисність, свідома цілеспрямованість психічних процесів 
в стані вольової активності [7].

Виникнення вольової дії – це встановлення усвідомленого зв’язку 
між потребами і предметами, потяг має стати бажанням. Перехід до 
предметних усвідомлень є важливою передумовою виникнення вольової 
діяльності. Предмет і бажання стають взаємозалежні. Вольова дія завжди 
опосередкована складною роботою свідомості – усвідомленням спонукань 
до дії як мотивів і її результатів як цілі [8].

Воля – це не просто сукупність бажань, а їх організація, уміння їх при-
гнічувати, підпорядковуючи одні з них іншим, а не тільки служити їм. За 
допомогою волі людина здатна регулювати свою поведінку на підставі 
своїх принципів, переконань, ідей; розвивати свідоме управління своїми 
процесами і поведінкою [3].

Вольові дії закономірні і детерміновані. Вольові дії опосередковуються 
через свідомість особистості. Свобода волі – це не свобода від мотивів, 
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вона полягає в тому, що усвідомлюючи ситуацію, людина усвідомлює 
необхідність вибору, що визначається мотивом [2].

Для того щоб знайти і прийняти рішення, людина повинна володіти 
певними якостями особистості: відповідальність, самовладання, наполег-
ливість, терпіння, принциповість і т.д. Сила волі більше проявляється у 
стійкій і тривалій активності особистості, так як безвольна людина теж 
може зробити вольовий акт в стані афекту. У подоланні перешкод воля 
проявляється в умінні робити так, як вимагає поточна ситуація. Зусилля 
дуже важливо для виконання рішення, але воно не є основною ознакою 
вольового акту [3]. 

Виконання рішення вимагає зміни дійсності. Коли боротьба мотивів 
закінчена і рішення прийнято, починається справжня боротьба – боротьба 
за виконання рішення, за здійснення бажання, за зміну дійсності.

Виникнення вольової дії – це встановлення усвідомленого зв’язку між 
потребами і предметами, потяг має стати бажанням. Перехід до предмет-
них усвідомлень є важливою передумовою виникнення вольової діяльно-
сті. Предмет і бажання стають взаємозалежні [8]. 

Вивчення вольового акту – це вивчення дії щодо способу його регу-
ляції. Зачатки волі знаходяться вже в потребах людини, які спонукають 
її до дії. Однак потреба є пасивно-активним станом. Пасивність виража-
ється в тому, що вона залежна від своїх потреб. А активний стан полягає 
в прагненні людини задовольнити потребу. У цій активній стороні і про-
являються перші зачатки волі, які пов’язані з сенсорною і афективною 
чутливістю, за допомогою яких вперше відбувається потреба [8].

Воля – це становлення індивіда як самовизнаного суб’єкта, який віль-
но вибирає свою поведінку і несе за неї відповідальність. Становлення 
волі – це становлення суб’єкта, готового до самовизначення. Головна 
особливість волі – управління, регулювання поведінкою [8]. 

Свобода волі – це не свобода від мотивів, її свобода полягає в усвідом-
ленні ситуації і усвідомленні потрібного вибору, який підпорядкований 
мотиву [2].

Л.С. Виготський писав: «Найхарактернішим для оволодіння власною 
поведінкою є вибір, і недарма стара психологія, вивчаючи вольові про-
цеси, бачила у виборі саму сутність вольового акту...» [2].

В. Франкл пише, що людина не вільна від зовнішніх і внутрішніх умов, 
але вона вільна зайняти позицію по відношенню до них. Умови не визна-
чають поведінку людини повністю; саме від людини залежить, здається 
вона, поступиться умовам чи ні. Тому В. Франкл вивів таку формулу: 
«свобода, незважаючи на детермінізм » [10]. Людина може зайняти по-
зицію не тільки по відношенню до світу, але також щодо самої себе [9].

Основи вольового виховання закладаються з перших років життя ди-
тини і тривають довгий час. Розвиток вольової регуляції у дитини здійс-
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нюється за допомогою перетворення мимовільних процесів в довільні. 
Цей процес проходить за участю дорослих [5,8].

Наслідування дуже важливо в поведінці дитини з другої половини 
першого року. Спочатку наслідування має несвідомий і мимовільний ха-
рактер. Слідом за ним у дитини розвивається здатність навчання, пов’яза-
ного зі словесними вказівками. Завдяки наслідуванню і навчанню дитина 
опановує більш складні рухи, їх координацію. Розвиток довільних рухів 
дає можливість появи перших вольових дій дитини, завдяки яким вона 
може здійснити своє бажання або досягти мети [8].

У ранньому дитинстві характерною особливістю волі є імпульсивність. 
Воля дитини на початкових стадіях розвитку – це сукупність її бажань, 
кожне бажання дорівнює афекту. Перші бажання дитини з’являються 
в результаті діючих на нього чуттєвих стимулів, які сильно забарвлені 
емоціями. 

Діти іноді на 3-му році життя виявляють самовладання. Вони можуть 
відмовлятися від чогось приємного, зробити щось для них неприємне. 
Самовладання розвивається у дитини до 4 – 5 років. Воно дуже цінно.

До початку дошкільного віку – до 3 років, іноді раніше – з’являється 
прагнення до самостійності, дитина все хоче робити сама, і приблизно в 
цьому ж віці – «хочу» дитини протистоїть «не можна» і «треба» дорослих.

Дитина може дотримуватися правил поведінки тільки якщо вони за-
кріплені у неї в звичку. Необхідно виховувати у дитини наполегливість 
на ділі – вчити дитину доводити справу до кінця, виробляти в собі таку 
звичку. Розвиток наполегливості допомагає долати перешкоди, досягати 
цілей. Уміння прийняти завдання і підпорядкувати свою поведінку не-
обхідному результату, всупереч чуттєвим спонуканням – дуже складне 
вміння для дитини. Воно вимагає спеціального розвитку. Це вміння дуже 
важливо для навчання дитини в школі, де вона повинна виконувати уроки, 
підкорятися дисципліні.

Діти дуже чутливі до похвали і осуду. Роблячи щось неправильно, діти 
відчувають свою провину перед іншими. Поняття «треба» і «не можна», 
які регулюють поведінку дитини, насичені почуттям. За допомогою емо-
ційного впливу до дитини доходять правила, які закріплюються як звички 
і регулюють її волю. 

З 3 – 4 років дитина починає ставити питання «чому?». Саме після 
питання «чому?» дитина починає усвідомлювати правила [8].

Удосконалення вольової регуляції поведінки у дітей пов’язано з їх за-
гальним інтелектуальним розвитком, з появою мотиваційної й особистіс-
ної рефлексії. Виховання дитини у відриві від загального психічного роз-
витку призводить до закріплення антиподів волі: впертість і ригідність [5].

Дуже важлива у вольовому вихованні дитини функція гри – в ній 
дитина вчиться відмовлятися від своїх бажань заради своєї ролі, долати 
перешкоди, в ній формується довільна поведінка – дитина свідомо від-
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творює і вдосконалює нові рухи, у неї народжується функція контролю. 
Саме тому гру можна назвати школою довільної поведінки. У грі дитина 
переходить у світ дорослої діяльності, дорослих людських взаємин [4].

До кінця дошкільного віку і на початку шкільного дитина робить 
великий крок вперед в вольовому розвитку, що є необхідною умовою для 
шкільного навчання. Вона виконує уроки, працює за програмою, підпоряд-
ковує свою поведінку дисципліни, включається в суспільне-організоване 
життя колективу, переходить від ігрового сприйняття до цілеспрямова-
ного спостереження, від ігрового, ненавмисного запам’ятовування до 
заучування, за допомогою якого організовується навчальна робота – ди-
тина розчленовує матеріал на частини, повторює його з метою засвоєння 
необхідного матеріалу. У процесі шкільного навчання розвивається і 
закріплюється новий рівень вольової діяльності, який є суттєвим етапом 
у розвитку вольових якостей особистості. 

Формування вольових дій відбувається через здійснення дій в житті, 
на ділі. Намагання дорослих уберегти дитину від труднощів не сприяють 
вихованню волі. Величезне значення має особистий приклад старших – їх 
власна вольова поведінка.

Висновки. Основи вольового виховання закладаються з перших років 
життя і можуть розвиватися практично усе людське життя. Воля є одним 
з механізмів, за допомогою якого людина усвідомлено управляє своєю 
поведінкою, мотивацією, вибором, ухваленням рішень і психічними про-
цесами. За допомогою волі людина змінює реальність відповідно до своїх 
цінностей, бажань, ідеалів, цілей. Воля вимагає самоконтролю, вміння 
управляти собою і керувати своїми бажаннями, а не тільки служити їм. 
Інтелектуальні та емоційні процеси тісно вплетені у вольовий акт і яв-
ляються необхідними помічниками у виборі мотиву, ухваленні рішення, 
досягненні мети. Мій основний висновок: воля співвідноситься зі всією 
свідомістю, а не з будь-яким приватним психічним процесом. 
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Функціональна асиметрія головного мозку – це розподіл психічних 
функцій між лівою і правою півкулями мозку. Визнано, що функція лі-
вої півкулі – оперування вербально-знаковою інформацією в її предмет-
но-смисловий формі, читання, рахунок, тоді як функція правої півкулі – 
оперування образами, орієнтація в просторі, розрізнення музичних тонів, 
мелодій і невербальних звуків, розпізнавання складних об’єктів (в основ-
ному, людей), сновидіння. Обидві півкулі функціонують взаємопов’язано, 
вносячи свою унікальність в роботу мозку. Мета нашої роботи – виявити 
функціональні особливості кожної півкулі головного мозку. 

Функціональна асиметрія головного мозку властива виключно людині, 
вона передається генетично, але саме вона, як і мова, остаточно формуєть-
ся лише в соціальному спілкуванні. При цьому, виходячи з умов життя, 
може сформуватися відносне домінування ліво – або правопівкульного 
мислення, що багато в чому визначає психологічні особливості суб’єкта. 
Складна психічна діяльність людини довгий час непокоїла вчених різ-
них галузей наукової думки. Серед них найбільший внесок до складання 
“карти мозку” внесли Гален, Герофіл, Леонардо да Вінчі, Джон Локк, 
Жан Батист ле Рой, Жюль Байлерже, видатний російський вчений Іван 
Михайлович Сєченов, невролог Джексон Джон Хьюлінгс. 

Першим таким вченим мислителем був австрійський лікар Франц Йо-
зеф Галль, який зробив собі медичну кар’єру, створивши таку науку як 
«френологія» (“френ” на грецькій мові означає душа). Галль стверджував, 
що опуклості черепа на пряму пов’язані з індивідуальними особливостями 
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людини. Він створив, так звану, Карту Мозку, розділивши останню до 
сорока частин і з’єднавши ці частини в чотири підгрупи: 

– до першої підгрупи відноситься передня частина черепної коробки, 
і вона “розповідає” про інтелект (людина в роздумах морщить лоб, 
стимулює передню частину мозку),

– друга підгрупа розміщена в задній частині черепа і відповідає за 
соціальні та побутові навички,

– третя підгрупа розташована в верхній частині коробки і каже за 
моральні якості і релігійні почуття людини (німб над головою, як 
співвіднесення із духовністю),

– четверта підгрупа розташована по бокам з двох сторін і пов’язана 
з тваринними нахилами [25]. 

Френологи пальпували черепну коробку людини і по опуклостям її 
давали вже характеристику особистості. Особливе значення їй приділя-
ли в криміналістиці. Адже ця наука могла діяти превентивно і визначати 
злочинця ще в дитячому віці. Її популярність росла з кожним днем, як 
зараз астрологія, якій всі цікавляться і ніхто в неї не вірить [6, 18]. У 1825 
році в місті Калькутті (на той час це була столиця англійських володінь 
в Індії) створюється Перша френологічна школа. Однією з її доктрин 
був той момент, що просвіта розуму наукою змінює індивідуальні якості 
людини в кращу сторону. Для цього її адепти щодня заміряли голову і 
вели статистичні дані для відстеження позитивної динаміки. Адже їм по-
трібно було науково довести шляхом експерименту, що навчання змінює 
форму мозку. Пік френології припав на другу половину 19 століття (вона 
стала підготовчим етапом для приходу вже в 20 столітті психології та 
психоаналізу, де основна увага була спрямована не на зовнішні ознаки, 
а внутрішній світ людини). 

Робота півкуль синхронізована, тому у звичайному житті людина не 
помічає, що її психічні функції насправді контролюються окремими ді-
лянками головного мозку. Проте як правило, одна з півкуль може зайняти 
провідне функціональне положення, і тоді вся життєдіяльність людини 
буде зумовлена цією асиметрією у функціонуванні півкуль. Наша західна 
культура більше орієнтована на використання лівої півкулі, тому великий 
інтерес викликають люди з домінуючою правою півкулею. Це, так би 
мовити, люди з творчим началом, художники, поети, письменники, які, 
спираючись на свою інтуїцію, сни, можуть створювати унікальні речі. 

Знання про локалізацію психічних функцій носить не тільки теоре-
тичний характер і задоволення простої людської цікавості. Це практич-
ний матеріал для нових відкриттів, нових розробок, нових наук. Історія 
локалізації психічних процесів мозку людини починалася з релігійних 
уявлень філософів і мислителів середньовіччя і стала наукою на сьогод-
нішній день. 
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У другій половині 20 століття науковий світ просунувся у вивченні 
функціональної асиметрії півкуль людського мозку. До цього часу півкулі 
людського мозку вважалися аналогічними, як і у тварин. Але поступово 
було з’ясовано, що ліва півкуля, як логічна та аналітична, і права, як об-
разна і інтуїтивна, володіють абсолютно різним набором психічних яко-
стей, але для повноцінного функціонування роботи психічної діяльності 
людини необхідно їх максимально гармонійна співпраця. Права півкуля 
дозволяє нам бачити цілісну картину світу і користуватися інтуїцією. Це 
її важливі психічні функції. Людина, завдяки медитації, може послабити 
в усвідомленому стані вплив лівої півкулі і подивитися на якесь важливе 
для себе питання іншими, правопівкульними якостями. Це дає людині 
новий погляд на звичні речі. 

Ще одним типовим проявом активності образного мислення є снови-
діння, яке, відповідно, також є продуктом правої півкулі. Сновидіння, 
як несвідомий акт, мають величезний вплив на свідоме життя людини. 
Видатні психоаналітики, такі як Фрейд і Юнг, в своїх працях приділяли 
їм та їх розшифровці особливу увагу. За допомогою аналізу сновидінь 
можна побудувати правильну психотерапію, розкрити глибоке розуміння 
справжньої причини психологічної проблеми людини. 

Юнг вказував, що ніколи повноцінно не зможе зрозуміти чийсь сон, 
що це повинен зробити лише той, хто бачить його. Це пов’язано з тим, 
що кожне поняття в нашій свідомості має свої психологічні коріння. Такі 
зв’язки можуть бути різними за силою для нашої особистості або несві-
домого, і вони можуть змінювати «нормальний» характер поняття. Ос-
таннє може отримати повністю інший зміст, якщо зміститься нижче рівня 
свідомості. Ці підпорогової складові того, що з людиною відбувається, 
грають малу роль в її звичайному житті. Однак, при аналізі сновидінь, 
коли психолог стикається з проявами несвідомого, вони вкрай важливі, 
так як є корінням думок свідомості. Тому і речі, і думки уві сні можуть 
отримати досить сильний психічний вплив, що суб’єкт може прокинутися 
в паніці, хоча, уві сні не було нічого небезпечного. Образи, які людина 
бачить уві снах, набагато яскравіші, ніж в реальності. Одна з кількох 
причин в тому, що дане поняття уві сні може бути проявом її несвідомого 
життя. У своїх результатах свідомих думок людина обмежує себе межами 
раціональності, а вони менш яскраві. 

Масова підсвідомість – це неусвідомлена можливість контакту 
з єдиним інформаційним сховищем знань, звідки беруться думки, ідеї, 
образи творінь. Юнг говорив, що колективне несвідоме зі своїми архети-
пами – це відображення процесу мислення. В інформаційному полі Землі, 
про яке писав вчений В.І.Вернадський, створеному безліччю мислячих 
організмів, колективне несвідоме впливає на маси. Зосереджена енергія 
думок у вигляді своєрідного інформаційного поля, зібрана з накопичених 
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знань і життєвого досвіду, формується в колективний розум. Свідомо чи 
несвідомо, ця інформація витягується з цього банку знань, а її застосу-
вання вже залежить від ряду факторів [4, 6, 7]. Центром колективного 
розуму є накопичені знання і інформація про події з життєвого досвіду 
всіх мислячих і здатних передавати повідомлення в інформаційне поле. 
Накопичення інформації в банку масової підсвідомості відбувається без 
відома кожного організму. Колективна підсвідомість живе незалежно від 
кожного індивіда і розвивається паралельно з внутрішньою підсвідомістю 
кожного. Це унікальна можливість колективного несвідомого для роботи 
з ним кожному індивідуально. Дивовижна якість колективної свідомості 
будується на тому, що досвід кожної людини спирається на масову підсві-
домість і життєві обставини. Кожен індивідуум як використовує колектив-
не несвідоме, так і збагачує колективний розум, передаючи інформацію 
в простір колективного несвідомого. При зверненні до несвідомого, як 
своєму індивідуальному, так і колективному, людині необхідно змен-
шити активну діяльність свідомості. Розум знаходиться в безперервної 
діяльності як потрібної, так і марної. Отримання інформації в нинішньо-
му світі настільки величезне, що зупинити потік думок досить складно. 
Відключити думки і підключитися до несвідомого допоможе медитація. 
Наприклад, можна сформувати мету перед несвідомим згадати щось або 
отримати відповідь на питання, що цікавить. Ошо говорить, що «у меди-
тації є фокус, і якщо людина хоче направити її в певному напрямку, то 
нею треба користуватися як ліхтариком» [14; c. 24]. 

Основною сферою спеціалізації лівої півкулі є логічне мислення, мовні 
здібності, здібності до читання та письма, розуміння буквального значення 
слів, обробка інформації послідовно по етапах. Логіко-знакове мислення 
вносить в картину світу певну штучність, тоді як образне мислення за-
безпечує природну безпосередність сприйняття світу реальним. Іншими 
словами, саме завдяки лівій півкулі і логічному мисленню людина змогла 
створити сучасну технократичну цивілізацію з ієрархічним порядком. 

Як висновок та перспективу дослідження, можна зазначити, що сьо-
годнішня наука стоїть на порозі відкриття мозкового коду розумових 
процесів. Зокрема, ми знаємо давно про над-можливості мозку: це ті 
вроджені властивості мозку, що визначають здатність знаходити макси-
мум правильних рішень в умовах дефіциту введеної в свідомість інфор-
мації. Так, геній відрізняється від звичайної людини здатністю активізу-
вати необхідні ділянки мозку, особливо, якщо це йде в сукупності з його 
власними захисними механізмами мозку. Завдання науки майбутнього, 
в тому числі і прикладної психології, вивчити ці механізми і зробити їх 
доступними для кожного індивіда. 
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ВФ КІБіТ, м. Вінниця

На сьогоднішній день надзвичайно гостро постає проблема агресив-
них проявів у міжособистісних стосунках учнівської молоді. Особливого 
розповсюдження набувають прояви систематичної, довготривалої агресії 
одних учнів по відношенню до інших, коли в ситуацію прояву агресії 
поступово «включається» всі учні. 

Вивченням прояву систематичної та довготривалої агресії серед уч-
нівської молоді («булінг») першими займалися скандинавські вчені. На 
початку 1980-х років ситуацію повторювальної та систематичної агресії 
між працівниками на робочих місцях досліджував шведський вчений 
Х.Лейман, котрий визначив це явище через поняття «мобінг». Учені з 
Великобританії, Австралії та Японії почали співпрацювати з дослідниць-
кою групою Норвегії для вивчення явища булінгу в школах, а вчені з Ні-
меччини, Франції, Угорщини, США і Австралії залучилися до співпраці 
з дослідницькою групою в Швеції, для дослідження мобінгу на робочих 
місцях. Оскільки майже одночасно досліджувати прояви систематичної 
та довготривалої агресії стали дві групи науковців, то було прийнято, 
що поняття «булінг» застосовується щодо шкільних ситуацій, а термін 
«мобінг» – щодо ситуацій на робочих місцях [2, 5].

За даними Генпрокуратури та Держстату, щороку в нашій державі 
майже 2,5 тисячі дітей намагаються накласти на себе руки. Причиною 
40% самогубств є булінг, який здійснюється над дитиною у школі. Це 
тривожні цифри особливо в той час, коли Україна переживає конфлікт, 
унаслідок якого 1,6 мільйона людей (з них 220 тисяч дітей) стали вну-
трішньо переміщеними особами.

Усе вище зазначене актуалізує профілактичну роботу з попередження 
насильства щодо дітей в закладах освіти. Зокрема, це стосується таких 
його проявів, як булінг, мобінг, кібербулінг.

Прийнятність насилля в дитячому віці, як способу вирішення пробле-
ми, переростає в сприйняття його за норму в дорослому житті. Такі висно-
вки роблять експерти Українського інституту дослідження екстремізму у 
своїй доповіді «Стоп шкільний терор. Особливості цькувань у дитячому 
віці. Профілактика та протистояння боулінгу». 

Автори доповіді наводять результати дослідження UNICEF, відповідно 
до якого кожна четверта дитина (24%) зазнала булінгу з боку одноклас-
ників протягом останніх трьох місяців. А 67% пережили прояви такого 
насильства.
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Експерти, чи не найголовнішою проблемою, що стосується цькування 
в школі, називають розрив між поколіннями. Причинами цього є природна 
втрата монополії батьків на авторитет, посилення цінностей індивідуаліз-
му в суспільстві, який витісняє на другий план цінності сім’ї, та розвиток 
інформаційних технологій, що дозволяє дітям самостійно отримувати 
необхідну інформацію.

Саме через цей розрив у комунікації поколінь 48% дітей, відповідно до 
того ж опитування UNICEF, ніколи не розповідали про випадки насилля 
в школі. А 25% – говорили про це не з дорослими, а з другом, братом чи 
сестрою. З тих, хто мовчать, 40% соромляться про це говорити, а 22% 
заявили, що це нормальне явище.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2016 
році Україна посіла 9 місце із 42 досліджуваних країн за кількістю по-
страждалих від цькування. Опитування ВООЗ показало, що випадків ць-
кування серед 11-річних більше, ніж серед 15-річних. Та в Українському 
інституті дослідження екстремізму вважають, що в старшому віці розпо-
всюдженим стає психологічне насильство [3, с.4]

Види булінгу можна об’єднати в групи вербального, фізичного та 
емоційного (соціального) знущання, які часто поєднуються для більш 
сильного впливу. 70% знущання відбувається вербально: принизливі об-
зивання, дошкуляння, жорстока критика, плямування репутації, висмію-
вання, агресивні зауваження, записки з погрозами застосування насилля, 
поширення неправдивих обвинувачень, ворожих чуток та пліток. На жаль, 
кривдник часто залишається непоміченим та непокараним, однак образи 
не залишаються безслідними для «об’єкта» приниження.

Інтернет та сучасні технології – вільний простір для кібербулінгу. Діти 
створюють веб-сторінки та сайти, де можуть вільно спілкуватися, комен-
тувати, ображаючи інших, поширювати плітки, фотографії особистого 
характеру та іншу інформацію; також кривдники відсилають електронні 
листи та повідомлення своїм жертвам, у яких їх всіляко принижують. У 
такому просторі не існує жодних захисних для жертви бар’єрів – ані часо-
вих, ані просторових, тому швидко, лише натисканням кнопки, образлива 
інформація поширюється серед тисяч людей. Дослідники встановили, що 
кожна сімнадцята дитина у віці 10–17 років зазнає знущань через Інтернет, 
причому близько однієї третини з цього числа вважають такі інциденти 
надзвичайно образливими та принизливими.

Існує багато причин, чому деякі діти здійснюють булінг. Найчастіше 
виділяють такі причини: помилкове уявлення про те, що агресивна по-
ведінка допустима; бажання завоювати авторитет в очах друзів та одно-
літків; бажання привернути увагу впливових дорослих; нудьга, здирство, 
компенсації за невдачі в навчанні чи громадському житті; через тиск 
батьків, через жорстоке поводження батьків та відсутність їхньої уваги 
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до дитини. Часто діти вважають знущання способом стати популярними, 
керувати та мати вплив на інших, привернути увагу, змусити інших їх бо-
ятися. Інші просто заздрять тим дітям, над ким знущаються, а деякі навіть 
не усвідомлюють почуттів жертви та обсяг шкоди від їхньої поведінки. 
Однак наголошується, що булінговій поведінці діти навчаються, тобто, 
якби вони не бачили б моделей жорстокої поведінки серед дорослих, по 
телебаченню тощо, то таких загрозливих масштабів булінгу можна було 
б уникнути. 

Жертви булінгу зазнають чимало страждань, окрім збентеження та 
образи на кривдників чи спостерігачів. Часто вони відчувають психоло-
гічне та фізичне виснаження чи приниження, пропускають заняття, не 
можуть сконцентруватися на шкільних заняттях. Жертви мають низьку 
самоповагу, впевненість в собі та відчуття безпеки, а їхня віктимізація 
часто призводить до депресії, самотності та суїцидальних думок, причо-
му ці наслідки можуть проявлятися протягом багатьох років, тому чим 
швидше буде покладений край знущанням, тим краще у довгостроковій 
перспективі для жертви. Академічна успішність потерпілих від булінгу, 
безперечно, також зазнає змін (оцінки погіршуються, частішають пропус-
ки занять, бракує концентрування на навчанні) [7].

Профілактика булінгу в школі може бути реалізована на особистісно-
му, груповому, загальношкільному та соціальному рівнях. З метою попе-
редження явища булінгу в освітніх закладах є доцільним впровадження 
ряду профілактичних технологій, зокрема:

– Медіації;
– Медіації ровесників;
– Техніки «Коло»;
– Технології «Педагогічне переживання»;
– Служб порятунку;
– Телефона довіри;
– Програм профілактики булінгу [1, с.178].
З метою попередження насильства та протидії булінгу в шкільному 

середовищі, педагогам, і, в першу чергу, класним керівникам необхідно 
стежити за груповою динамікою класу, щоб вчасно виявляти випадки 
булінгу та реагувати на них. Налагодження довірливих стосунків з дити-
ною сприятиме можливості заохочувати її розповідати про свої проблеми 
класному керівнику, практичному психологу або соціальному педагогу, 
а також своїм батькам. Важливо, щоб розмова була спокійною і виваже-
ною, що дозволить знизити рівень тривожності та агресивності у дітей 
та дорослих.

Для здійснення превентивної діяльності та вирішення ситуації на-
сильства чи булінгу важливо застосовувати командний підхід (класний 
керівник, практичний психолог, соціальний педагог, інші спеціалісти за 
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потребою), працювати не лише з дитиною, яка стала жертвою, чи з пере-
слідувачем, але й з усім класом.

Важливо знайти нові підходи до взаємодії з учнями та їхніми батьками. 
У цьому можуть допомогти різні профілактичні програми навчання учнів 
та дорослих (у т.ч. і педагогічних працівників) новим формам поведінки, 
виховання стресостійкості особистості, здатної самостійно, ефективно і 
відповідально будувати своє життя. Головна перевага таких програм – 
це формування відповідальності людини і громади за власну поведінку 
і поведінку інших, готовність прийти на допомогу, розв’язати конфлікт. 
Профілактичні програми, призначені для проведення групових занять з 
учнями та дорослими, можуть включати групові заняття з розвитку ко-
мунікативних навичок, профілактики асоціальної поведінки з основами 
правових знань, а також заняття, спрямовані на допомогу в досягненні 
позитивних життєвих цілей тощо.

Однією з таких програм є програма тренінгових занять «Не смійся з 
мене», спрямована на профілактику булінгу в школі. Метою програми 
є профілактика та корекція нетолерантної, агресивної, насильницької 
поведінки, створення атмосфери уваги, співчуття і співпраці у дитячому 
колективі. Основою програми «Не смійся з мене» є теза про те, що діти 
найкраще засвоюють інформацію тоді, коли їх активно залучають до 
процесу навчання. Успіх цього підходу полягає у виробленні основи для 
підтримки характерних рис, притаманних різним переживанням – ризи-
кові, веселощам, груповій роботі, спілкуванню [4, с.4 ].

Отже, важливою умовою профілактики булінгу є комплексний під-
хід з урахуванням специфіки конкретного закладу. Тільки за таких умов 
можливо створити середовище, де зменшується ймовірність виникнення 
насильницьких стосунків між учасниками освітнього процесу і підвищу-
ється здатність ефективно запобігати конфліктним ситуаціям, конструк-
тивно реагувати на них.
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КІБіТ, м. Київ

Інтерес психологічної науки до проблеми часу невипадковий і пояс-
нюється тим, що «всі основні об’єкти дослідження − діяльність і життє-
діяльність, психіка і свідомість особистості є динамічними, утвореннями, 
що розвиваються у часі « [7]. Час, який людина переживає, можна назвати 
психологічним часом. Вивченням питань, що стосуються психологічного 
часу, займалися такі вчені, як К. Ц. Левін, С. Л. Рубінштейн, Б.Г. Ананьїв, 
К.А. Абульханова – Славська, Д.Г. Елькін, Б.Й. Цуканов, А.С. Дмитрієв 
і багато інших.

Перша згадка часу доводиться на античну міфологію і давньогрець-
кий епос. Проблема часу згадується в філософських теоріях епохи Від-
родження і нового часу, в роботах таких мислителів як Сократ, Геракліт, 
Аристотель, Платон, Декарт, Демокрит, Кант, Бергсон, Гегель і ін.

Ще однією передумовою звернення до проблеми формування тимча-
сової перспективи послужило «відкриття», що величезна маса психоло-
гічних досліджень в світі присвячена часу. Ю. Б. Молчанов говорив про 
це в своєму творі «Чотири концепції часу у філософії та фізики», а огляди 
зарубіжних досліджень часу дозволили дізнатися про це[2].

Розглядаючи онтогенез людини як розвиваються єдність біологічно-
го і соціального, психологи виділяють тимчасові структури людини як 
індивіда, особистості, суб’єкта діяльності та кажуть про людину як про 
«поліморфні носії тимчасової упорядкованості різного порядку» Аарелайд 
А. розділяв цю думку[3].

На психофізіологічному рівні виділяється проблема адаптації людини 
до системи поточного часу, що є необхідною передумовою для успішної 
орієнтування в навколишньому середовищі. Подібного роду адаптація 
проявляється в різних формах. На думку ряду авторів, відлік часу здійс-
нюється за допомогою складної системи, в якій поєднуються ендогенні 
процеси організму у вигляді серцевих скорочень, дихального циклу, 
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циклу обміну речовин і екзогенні впливи у вигляді ціркдіческих ритмів, 
температурних змін, зміни вологості і т.д. Пов’язують подібний відлік 
часу з функціонуванням біологічного годинника. Але на сьогоднішній 
день механізм функціонування «біологічного годинника» далеко ще не 
ясний, встановлено лише, що управляє цим годинником деяка область 
головного мозку, яка впливає на гіпофіз, а він, у свою чергу, задає ре-
жим (ритм) роботи всіх залоз, що регулюють життєдіяльність організму, 
адаптація проявляється в різних формах. На думку ряду авторів, відлік 
часу здійснюється за допомогою складної системи, в якій поєднуються 
ендогенні процеси організму у вигляді серцевих скорочень, дихального 
циклу, циклу обміну речовин.

Разом з тим, крім такого вродженого почуття часу, існує і здатність 
до усвідомленої оцінки часу, тобто психологічної, на що вказують такі 
вчені, як С.Л. Рубінштейн, Б.Й. Цуканов, Д.Г. Елькін, П. Фресса, Ж. Пі-
аже. Так, згідно з П. Фресса і Ж. Піаже, сприйняття часу людиною має 
рівень безпосередньо пережитого часу, тривалість якого не перевищує 2 
секунди, і рівень оцінюваного часу. Фресса П., Піаже Ж.» [4].

К. Левін встановив взаємозв’язок між минулим, сьогоденням і май-
бутнім, він підкреслював, що коли людина сприймає, переживає своє 
справжнє становище, то воно неминуче пов’язане з його очікуваннями, 
бажаннями, уявленнями про майбутнє і минуле. Таке включення майбут-
нього і минулого життя в контекст сьогодення К. Левін назвав тимчасової 
перспективою. К. Левін, вперше поставив питання про існування одиниць 
психологічного часу різної спрямованості, які послужили стимулом для 
подальшого дослідження «часової перспективи особистості»[5]. 

Часові проміжки визначаються ритмічними процесами, що відбувають-
ся в організмі людини. Ритмічний характер щоденного життя впливає на 
вироблення рефлексів до часу. Для сприйняття часу виявляється схиль-
ність перебільшувати та применшувати великі проміжки часу. Виявлено, 
що найбільш точні оцінки проміжків сприяють слухові і рухові відчуття. 
Час заповнений цікавими, значущими справами, тече швидко і навпаки, 
якщо події не цікаві, малоістотні, час тягнеться повільно. Очікування 
неприємних подій визиває сприйняття швидкоплинності часу. При очіку-
ванні приємних подій здається, що час йде дуже повільно. Час насичений 
в минулім переживанням, діяльністю, згадується як більш тривалий, а 
тривалі періоди життя, наповнені малоцікавими і одноманітними подія-
ми, згадуються як швидко минулі. Дітям здається, що час тече повільно, 
а дорослі вражені, як швидко він летить. При деяких видах професійної 
діяльності виробляється вміння дуже точно оцінювати проміжки часу. 
Наприклад льотчики починають порівнювати ледь помітні проміжки часу.

Таким чином час пережитий людиною є психологічним часом. Час 
поєднує в собі біологічний і соціальний розвиток людини. Психологи 
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виділяють тимчасові структури людини як індивіда, особистості, суб’єкта 
діяльності. За допомогою часу формується тимчасова перспектива, яка 
сприяє на якість життя людини.
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КІБіТ, м. Київ

Світ емоцій надзвичайно різноманітний і багатогранний. Людина не 
тільки сприймає все, що відбувається навкруги, але і впливає на навко-
лишній світ емоційно і фізично. Займаючись повсякденними справами: 
читаючи книжку, переглядаючи фільм, спілкуючись з друзями, людина 
емоційно реагує і проявляє радість, сум, любов, подив, страх, ніжність. 
При цьому кожну емоцію можуть супроводжувати виразні рухи тіла і об-
личчя. За зміною ходи, за жестами, мімікою, інтонацією можна зрозуміти 
емоційний стан людини. 
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Актуальність дослідження даної теми обумовлена тим, що всі люди 
постійно відчувають різні емоції. Безсумнівно, емоції урізноманітнюють 
життя, допомагають краще розуміти один одного і самого себе, але при 
певних обставинах вони можуть мати і руйнівний вплив. Застійні нега-
тивні емоції часто призводять до розвитку психосоматичних хвороб, а 
бурхливі – до необачних вчинків і конфліктів, тому дуже важливо вчитися 
розуміти свій емоційний стан та попередити його негативний розвиток. 
Уміння володіти собою набувається в процесі виховання і самовиховання 
та є невід’ємною складовою культури людини.

Значення емоцій у житті людини завжди цікавило вчених. Аналіз по-
глядів на природу емоцій в історичному контексті, рівно як і положення 
сучасних концепцій дозволяють дійти згоди в думці, що емоції виконують 
функцію оцінки. Але при уточненні того, що саме, як саме і на якій підста-
ві оцінюють емоції – висловлюються різні погляди і думки вчених. Біль-
шість сучасних вчених розглядають емоції як регулятивне явище [1, 9].

Існує багато визначень терміну «емоції». На нашу думку, найкраще 
характеризує це поняття таке визначення: емоції – це специфічна форма 
взаємодії людини з навколишнім світом, з середовищем, спрямована на 
пізнання світу та свого місця в ньому через саму себе [7].

Часто слова «емоція» та «почуття» використовують як синоніми. Проте 
ці поняття не тотожні і їх потрібно розрізняти. Почуття – це внутрішнє 
відношення людини до того, що відбувається в її житті, що вона пізнає 
або робить, яке переживається в різноманітних формах. А емоція – в більш 
вузькому значенні – це безпосереднє, тимчасове переживання якогось 
певного більш постійного почуття [1, 6].

Щоб охарактеризувати роль емоцій у життєдіяльності людини, слід 
також визначитись і з поняттям «життєдіяльності людини». На наш по-
гляд, складовими цього явища є фізичне і психічне буття, спілкування і 
діяльність. Кожен з цих аспектів є значущим і кожен має свої особливості 
емоційного супроводу.

Ще у давнину було відомо, що душевний стан людини впливає на 
її фізичний стан і фізичне самопочуття. Цей взаємозв’язок у сучасній 
медицині отримав назву – психосоматика. Термін «психосоматика» був 
запропонований у 1818 році німецьким психіатром І.Хайнротом, який 
дійшов висновку, що внутрішній душевний конфлікт (що супроводжу-
ється відповідними емоціями) породжує соматичні захворювання [10].

Перше місце по смертності і інвалідності сьогодні у світі посідають 
серцево-судинні захворювання, і саме вони є однією з наймасштабніших 
сучасних проблем охорони здоров’я. До захворювань серцево-судинної 
системи відносяться такі хвороби. як інфаркт міокарда, гіпертонічна хво-
роба, інсульт та атеросклероз. На сьогодні встановлено, що причиною 
такого широкого розповсюдження серцево-судинних захворювань є дов-
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готривалий емоційний стрес, що частіше зустрічаються у людей, робота 
яких пов’язана з постійною емоційною напругою.

Встановлено також, що провідне місце серед усіх різновидів головного 
болю – а це 70% – посідає головний біль напруги. Такий головний біль 
носить майже постійний характер і негативно впливає на професійну та 
повсякденну діяльність людини.

Спостерігаються і інші види впливу емоцій на фізичне буття людини.
Так, наприклад, відомо, що від сильного стресу худнуть, а від слабко-

го, але постійного – гладшають. Спостереження за харчовою поведінкою 
людей, що знаходяться під впливом стресу, привели психологів до вис-
новку, що тільки надзвичайно сильний стрес здатний «відбити» апетит, 
у той самий час, як помірні, але часто повторювані стреси, навпаки, під-
вищують апетит та призводять до ожиріння.

Стрес підвищує потребу організму в магнії та породжує бажання вжи-
вати у великих кількостях висококалорійні продукти. Вченими доведено, 
що люди, які не є схильними до переїдання, заявляють при анкетуванні, 
що втрачають апетит, переживаючи стрес, але збільшують споживання 
солодощів у важкі часи. Закріплення набутих при стресі харчових звичок 
зумовлено реальним фактом: їжа заспокоює. Але фактом є й те, що навіть 
тоді, коли стрес проходить, люди продовжують наслідувати ці шкідливі 
звички та набирати вагу [10].

Переживання ж позитивних емоцій не тільки створює бадьорий на-
стрій, а й підживлює нас енергією, сприяє покращенню самопочуття та 
швидкому одужанню під час хвороб.

Емоції яскраво проявляють себе і у тілесному супроводі спілкування. 
Відбувається це за допомогою міміки (виразні рухи обличчя), пантомі-
міки (виразні рухи всього тіла) та голосових реакцій (інтонація і тембр 
голосу). Також емоційні переживання можуть виражатися у мікрорухах 
(тремор, реакції зіниць). Але найвиразніше переживання виявляються в 
очах. Існує близько 85 відтінків виразу очей – живі, ніжні, холодні та ін. 
і в голосі. В печалі голос глухий, у стресі покірний. Дуже доречним тут 
буде відомий вислів Сократа: «Кажи, щоб я міг тебе бачити» [3, 5, 7].

Життєдіяльність людини найкраще характеризує категорія діяльності, 
адже діяльність становить собою основу життя людини. Взаємодія емоцій 
і діяльності теж є доволі цікавою.

Повсякденні спостереження і результати наукових досліджень до-
сить суперечливо говорять про вплив емоцій на діяльність людини. Не 
можна сказати однозначно, як впливають емоції на діяльність людини – 
позитивно чи негативно. Наприклад, страх. З одного боку, людина, яку 
охоплює сильний страх, виконує різні дії невпевнено і розгублено. Але 
відсутність емоцій і повний спокій також може зіграти погану роль. Про 
це, наприклад, добре знають студенти, які стежили за своїм самопочут-
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тям перед іспитом. Вони змогли переконатися, що коли іспит здавався їм 
не страшним, вони здавали його гірше, ніж коли відчували страх перед 
ним. Це також добре відомо і акторам. Хвилювання є для них не тільки 
негативним, але і позитивним чинником в роботі.

А, можливо, все залежить від сили емоції? Чи може бути так, що слаб-
кий страх є корисним, а сильний, навпаки, шкідливим? Відповідь теж 
не є однозначною. Життєвий досвід свідчить про те, що сильний страх 
може пробудити в людині та мобілізувати в потрібний момент такі сили, 
яких вона ніколи в собі не відчувала. Але також є вірним і те, що страх 
може паралізувати дії людини, відібрати сили. Спираючись на це, можна 
зробити висновок, що страх може впливати як позитивно, так і негативно 
на діяльність людини. Може бути союзником, і може бути ворогом [8]. 

Але це відноситься не тільки до страху. Те ж саме можна сказати й про 
гнів, і навіть про позитивні емоції, наприклад, радість. Коли трапляється 
щось радісне, людина також може відчути в собі неабияку силу і готова 
братися за найважчі справи. Але буває і так, що радісна подія, навпаки, 
виводить людину із рівноваги. 

Одним з яскравих проявів взаємодії емоцій і діяльності є синдром «про-
фесійного вигорання». Цей термін був запропонований американським 
психіатром Х.Дж. Фрейденбергером у 1974 р [2]. Синдром «професійно-
го вигорання» являє собою стан емоційного, розумового, мотиваційного 
виснаження, фізичної втоми, що виникає у результаті хронічного стресу. 
Це поняття характеризує психічний стан здорових людей, які постійно 
перебувають в емоційно завантаженій атмосфері при виконанні профе-
сійних обов’язків, найчастіше – у галузі надання професійної допомоги 
іншим людям. Це – фахівці, які працюють у системі «людина – людина»: 
лікарі, юристи, соціальні працівники, психіатри, психологи, вчителі та ін. 
Представники цих професій змушені постійно стикатися з негативними 
емоційними переживаннями своїх клієнтів, пацієнтів, вихованців, через 
що й зазнають підвищеного емоційного напруження.

Пізніше дослідники цього явища К. Кондо, Р. Шваб, С. Маслах, 
Є. Махер уточнили та деталізували прояви синдрому «професійного виго-
рання». Було визначено в якості його ключового чинника і аспекта саме 
емоції, тому зараз все частіше застосовується термін «синдром емоційно-
го вигорання». А контекст вивчення цього синдрому розповсюдився і на 
інші сфери діяльності людини – насамперед, комунікативну та креативну.

Ще одна грань життєдіяльності людини – спілкування. Взаємодія 
емоцій зі спілкуванням теж багатогранна і часто має яскраві прояви. Ось 
один з них.

Дуже часто при спілкуванні людина відчуває таку емоцію, як образа. 
Зрозуміти, чому вона виникає, допоможе приклад, який наступним чином 
наводить у своїй книзі Ю.М.Орлов [4].
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Якщо людину брикнув осел, то, звичайно, на тварину людина не стане 
ображатися. Якщо на неї нападає той, кого вона не знає, то на нападника 
вона також не буде ображатися, а злякається і побіжить, або розсердиться 
і вступить у боротьбу. Але якщо хтось бачить, що його інтересами нехтує 
його друг, або той, кого він любить, поводиться з ним зовсім інакше, ніж 
він очікує, то виникає неприємне почуття – образа.

Таким чином, в основі почуття образи лежать наші очікування – аж 
до програмування певної поведінки іншої людини відносно нас. При 
цьому необхідно, щоб ця людина була для нас значущою. Це може бути 
друг, чоловік чи дружина, інша близька людина. Кожна з цих категорій 
людей викликає у нас певні очікування на те, як вони повинні вести себе 
по відношенню до нас.

Коли справа стосується осла, то ми знаємо, що це тварина, яка брика-
ється, і вона нами не розглядається як запрограмована нашими очікуван-
нями, ми її сприймаємо такою, яка вона є. Ми визнаємо осла за самостійну 
істоту, незалежну від нас. А ось своїх близьких ми не визнаємо такими, 
і від цього на них ображаємося [4].

Висновки. Розглянувши тему емоцій в різних сферах життєдіяльності 
людини, можна сказати, що емоції відіграють дуже важливу роль у функ-
ціонуванні людини. Завдяки емоціям людина усвідомлює свої потреби. 
Емоції орієнтують її також у оточуючій дійсності та зазвичай допомага-
ють у досягненні поставленої мети. Вони багатогранні у своїх проявах та 
впливах і завжди виникають як реакція на якусь значущу подію. 

Емоції у бутті людини мають і позитивні, і негативні наслідки. Вони 
впливають на психічний і фізичний стан людини. Тривалі негативні емоції 
призводять до виникнення психосоматичних захворювань та труднощів у 
роботі («емоційне вигорання»), а неконструктивні комунікативні емоції 
(образа, заздрість, ревність) створюють проблеми у спілкуванні.

Водночас, емоції допомагають нам в мобілізації щодо важливих справ, 
сигналять нам про значущі події, фіксують наш життєвий досвід, і, безу-
мовно, «розфарбовують» життя яскравими фарбами і цим збагачують його.
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СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА СЕРЕД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 
УДК: 159.943:159.922.8

Грабовська Н.О., студентка

ВФ КІБіТ, м. Вінниця

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, серед населення 
віком від 15 до 44 років, самогубство є одним із трьох головних причин 
смертності. Щороку в світі близько мільйона людей закінчують життя 
самогубством, тобто одна людина кожні 40 секунд. Із роками суїцид «мо-
лодшає», над тим, щоб накласти на себе руки задумуються та здійснюють 
спроби зовсім ще діти. 

За декілька років роботи з дітьми, зокрема з підлітками, психологи ви-
значили ряд тих, хто перебуває в зоні підвищеного суїцидального ризику: 
депресивні підлітки; підлітки, що зловживають алкоголем і наркотиками; 
підлітки, які або здійснювали суїцидальну спробу, або були свідками того, 
як учинив суїцид хтось з членів сім’ї; обдаровані підлітки; підлітки з по-
ганою успішністю в школі; вагітні дівчата; підлітки-жертви насильства; 
підлітки в кризовій ситуації. Від 20 до 25 % самогубств відбуваються в 
стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. 

Самогубство (суїцид) – це крайній вид автоагресії, навмисне само поз-
бавлення життя. Самогубством вважають лише той учинок, який людина 
зробила усвідомлено (галюцинації, стан психозу можуть спровокувати 
такий вчинок, проте смерть за таких умов кваліфікується як нещасний 
випадок). 

Є безліч різних причин і мотивів суїцидальних вчинків серед підлітків 
і дітей, можна виділити такі: 

1. Особисто-сімейні конфлікти (несправедливе ставлення з боку ро-
дичів і оточуючих, розлучення і конфлікти батьків).

2. Перешкода до задоволення актуальної потреби. 
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3. Самотність. 
4. Невдале кохання.
5. Стан психічного здоров’я. 
6. Стан фізичного здоров’я.
7. Конфлікти, пов’язані з антисоціальною поведінкою суїцидента 

(боязнь покарання або ганьби). 
8. Конфлікти в навчальній або професійній сфері. 
9. Матеріально-побутові труднощі та ін.
Найбільш поширені способи самогубства: повішення, отруєння пести-

цидами та вогнепальна зброя.
Серед молодих людей у віці 15-29 самогубство – друга за значимістю 

причина смерті після ДТП. За даними Державної служби статистики, в 
минулому році коефіцієнт самогубств в Україні склав 16,6 осіб на 100 тис. 
населення (дані ВООЗ відрізняються: 20,1 на 100 тис. осіб), тобто всього 
жертвами суїциду стало близько 7 тисяч українців. Самогубство в Укра-
їні – друга причина смерті після природних і зовнішніх причин закінчен-
ня життя. Вище в рейтингу за кількістю самогубств стоять також країни 
з більш високим рівнем життя: Південна Корея, Литва, Латвія, Польща. 
У 2004 році наша країна займала 11-е місце в світі за кількістю самогубств. 

Завданням загальної профілактики суїцидальної поведінки є сприяння 
успішній соціальній адаптації учнів, підвищення групової згуртованості 
дитячих колективів, створення позитивного психологічного клімату. 
Робота практичного психолога та соціального педагога з профілактики 
суїцидальної поведінки має декілька профілактичних рівнів: загальний, 
первинний, вторинний, третинний. Для первинного виявлення суїцидаль-
них тенденцій достатньо спостереження й аналізу (з опорою на маркери 
суїцидального ризику) вже наявного діагностичного матеріалу (малюнки, 
твори тощо). Вторинна профілактика суїцидальної поведінки здійснюється 
з групою учнів, які знаходяться у складних життєвих обставинах і про-
являють опосередковано (через записки, записи у щоденнику, малюнки, 
спілкуванні у соціальних мережах) чи прямо говорять про суїцидальні 
наміри. Основна її мета – запобігання суїциду. Третинна профілактика 
суїциду передбачає заходи, які б знизили наслідки та зменшують віро-
гідність парасуїциду, соціальну та психологічну реабілітацію суїциданта 
та його соціального оточення. Здійснюється вона з учнями, які здійснили 
спробу суїциду, так як за умови збереження джерела болю (конфлікту 
тощо) учень може здійснити другу спробу «втечі» від проблеми.

Жахливість ситуації в тому, що смерть у цьому віці для дітей – це гра, 
поняття її остаточності приходить тільки після 10 років.

Як попередити самогубство:
1. Здоровий спосіб життя: правильно збалансована навчання (робота) 

і дозвілля. Часто сварки відбуваються через те, що батьки заванта-



142                       СУСПІЛЬСТВО В ЕПОХУ ЗМІН: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

жують своїх дітей до такої міри, що вони цього не витримують. На 
цьому ґрунті починають тікати з дому з метою налякати батьків, 
що часто закінчується суїцидальними спробами.

2. Важливий момент – підтримка сім’ї, друзів, авторитетних у житті 
людини осіб.

3. Треба пояснювати дитині, що вихід є завжди. Навіть тоді, коли ти 
його не бачиш.

4. Доступність послуг з охорони психічного здоров’я.
5. Розповідайте про життя, а не про смерть.
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лого-педагогічні засади, катехитична діяльність, місійна діяльність.

Кожна християнська церква виконує низку важливих функції розвитку 
особистості, спільноти, суспільства. Від організації психо-соціо-педаго-
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гічного служіння християнської спільноти залежить не лише розвиток 
самої спільноти, але й держави у цілому, бо саме релігійна спільнота 
вагомо забезпечує розвиток психолого-духовних та соціально-духовних 
механізмів становлення гуманістичного суспільства. У своєму пастир-
ському послання Блаженніший Святослав посилаючись на Святе Письмо 
зазначає, що «лише віра, чинна любов’ю, провадить до спасіння (пор. Гал. 
5, 6). Натомість віра без діл – мертва (пор. Як. 2,26). «Усе, що ви зробили 
одному з моїх братів найменших, ви мені зробили” (Мт. 25, 40), – каже 
Господь Ісус» [1].

Допоміжні матеріали для душпастирів, які допомагають відповідаль-
ним за парафії краще зрозуміти стратегію Церкви 2020 та донести її вір-
ним, наголошують на служінні ближньому у парафіяльній спільноті, та 
кажуть, що кожний добрий душпастир вміє подбати, щоб у його спільноті 
відбувалось: відвідування хворих, допомога бідним, їдальня для голод-
них, захист сиріт, підтримка тих, які терплять несправедливо, миротворча 
діяльність, потіха засмучених, захист ненароджених дітей та ін. [5, с.52]. 
Харитативна діяльність Церкви повинна розвиватись на єпархіальному, 
регіональному та всецерковному рівнях. Служіння Церкви має своїм фун-
даментом та рушієм віру і виражає дияконійну природу Церкви.

Соціальне служіння здійснюється через парафії, благодійні та церковні 
організації, молодіжні спільноти, семінарію, організацію лицарів Колумба, 
монаші спільноти, Карітас тощо. 

Синкел соціального служіння Київської архиєпархії о. Роман Сиротич 
говорячи про мету соціального служіння посилається на пастирський 
лист Блаженнішого Святослава «Жива парафія – місце зустрічі з живим 
Христом»: «Дияконія, або служіння любові чи «харитативна діяльність» 
виражає внутрішню природу Церкви та виявляє, наскільки живою є та чи 
інша парафія. Діяльна любов до ближнього є покликанням і завданням 
кожного без винятку християнина. Парафіяльний рівень має слугувати 
фундаментом, на якому будується та діє служіння ближньому. Лише тоді 
ми зможемо вважатися живими християнами, коли наші парафії стануть 
місцем, де піклуються про сироту, заступаються за вдову, допомагають 
убогому і розділяють страждання з хворими. Так об’являтимемо світові 
материнське обличчя Церкви та станемо живим знаком присутності Бога 
серед людей» [10].

Бути християнською спільнотою – це перебувати в сопричасті Святого 
Духа. Єдність Церкви є, відповідно до богословського розуміння, «іконою 
єдності осіб Пресвятої Трійці. Ця єдність проявляється на різних рівнях: 
на рівні Вселенської і помісної Церкви, єпархії та окремої парафії» [1]. 
Тож питання помісності екуменізму займає важливе значення. Подібно ІІ 
Ватиканський Собор в Декреті про Екуменізм Unitatis reintegratio навчає, 
що відновлення єдності має бути пріоритетним завданням всіх християн, 



144                       СУСПІЛЬСТВО В ЕПОХУ ЗМІН: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

тому що Христос заснував одну Церкву. Не зважаючи на те, що зараз є 
багато християнських спільнот, і ми є поділені, ми повинні керуватися 
духом каяття та бажанням єдності. Починаючи від ХХ століття ця тен-
денція до єдності зростає [3; 4].

В Україні великою перешкодою для єдності помісних Церков є не-
бажання спільно молитися. Наприклад, існує ще проблема, коли одна 
помісна Церква відмовляється від участі в екуменічній молитві з іншими 
помісними Церквами, забуваючи при цьому, що важливим чинником, 
який провадить до єдності є спільна молитва: «Бо де двоє або троє зібра-
ні в моє ім’я, там я серед них» (Мт 18, 20). Не говоримо тут про спільну 
участь у Святих Таїнствах, які не можуть бути засобом відновлення єд-
ності християн [3].

Проте й інша крайність, а саме – фальшивий іренізм (гр. – «спокій» – 
спроба лагідного або заспокійливого підходу до проблем пов’язаних із 
єдністю Церкви; такий підхід може привести до стирання видимих відмін-
ностей між християнами, або до порозуміння коштом нівелювання прав-
ди, чи до зайняття вдруге становища, котре колись було вже виправдано 
«засуджене» [9, с. 129-130]).

Правдива ж рівність та правдивий екуменізм є важливими для розвитку 
Церкви, оскільки сприяють співіснуванню Церков та їхньому єднанню. 
Професор Мирослав Маринович говорячи про екуменізм наводить при-
клад з деревом, в якому гілки – це Церкви та різні християнські спільноти. 
На його думку неправильно вважати екуменізмом те, коли з часом в один 
момент всі ці гілки зберуться докупи і далі ростимуть одним стовбуром. 
А навпаки: екуменізм це те – коли кожна гілка має свій плід в якому 
міститься ідея єдиного дерева. Лише тоді гілочка є плідною, коли пам’я-
тає про єдність. [7, с.180].

Ще одним механізмом психо-соціо-педагогічного служіння є місійна 
діяльність. Щодо місійного духу, то тут варто згадати документ затвер-
джений Синодом єпископів УГКЦ, який відбувся 11 – 17 серпня 2013 
року у м. Києві, який говорить про напрямки нової євангелізації в УГКЦ. 
В цьому документі нас цікавить перший пункт, що говорить про розви-
ток місійного духу у вірних УГКЦ, який у свою чергу ділиться на кілька 
підпунктів, які визначають такі рівні розвитку місійного духу в Церкві:

• Особистий та парафіяльний, де потрібно практикувати молитву за 
укріплення у вірі та поширення віри, ділитися вірою через свід-
чення життя та дарами (таланти, час, матеріальні засоби) задля 
поширення віри, звернути особливу душпастирську увагу на роль 
християнської сім’ї в плеканні та передаванні віри та розвивати 
практики й програми, які сприяють духовному зближенню Сходу 
і Заходу України, а також вірних УГКЦ із різних частин світу.
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• Єпархіальний, де важливим є розвивати євангелізаційні програ-
ми для нових адресатів місії Церкви та програми душпастирської 
опіки над українськими емігрантами, зокрема в західних країнах, 
здійснювати заходи задля забезпечення духовної опіки вірних у 
місцях їхнього нового перебування в межах наявних структур УГКЦ 
Північної та Південної Америки, розвивати програми повернення 
до Церкви непрактикуючих християн та програми євангелізації 
різних суспільних категорій людей (представники сфери культури 
і науки, освіти, судочинства, медицини, політики тощо), програ-
ми євангелізації змішаних подружжів та різні види капеланського 
служіння, розвивати програми душпастирської практики семінарис-
тів на місійних територіях та програми духовної та матеріальної 
взаємодопомоги між парафіями на місійних теренах і парафіями, 
деканатами та єпархіями УГКЦ.

• Загальноцерковний, де треба вивчати можливості та способи здійс-
нення місійної діяльності Ad gentes [8].

На завершення Lettera pastorale di Arcivescovo Maggiore Sviatoslav 
(Shevchuk) «Viva parrocchia – un posto d’incontro col Cristo vivente» Бла-
женніший питає: «Хто ж має здійснювати ці такі важливі й потрібні 
завдання? Хто повинен подбати про те, щоб наші парафії були справді 
живими? Може, єпископ? Може, наш парох разом з іншими душпас-
тирями? Може, ще трохи катехити чи богопосвячені особи, якщо їхній 
монастир знаходиться на території парафії [1]»? А потім відповідає: «За 
оживлення парафії несе відповідальність кожен із нас. Заповіді Христові 
стосуються всіх без винятку вірних. Всі ми творимо Єдину, Святу, Со-
борну і Апостольську Церкву. Тому всі маємо бути «живими каменями» у 
будівлі нашої парафії, яка є втіленням цієї Церкви в нашій місцевості [1]».

Ще одним з психолого-педагогічних напрямків діяльності християн-
ської спільноти є катехизація. Катехеза – це тлумачення християнського 
вчення, яке служить приготуванню катехуменів до Хрещення, воцерковле-
ною вірних та поглибленню їхньої віри (містагогія). Приклади апостоль-
ської катехези знаходимо зокрема в Першому посланні апостола Павла до 
Коринтян, де апостол відповідає на питання віруючих та з’ясовує зв’язок 
між вірою і щоденним життям. Метою катехези – є навчати й виховувати 
у вірі християнина та провадити його до сопричастя з Ісусом Христом та 
церковною спільнотою. Катехеза має систематичний характер і висвітлює 
християнське розуміння особистого та суспільного життя віруючих людей 
у світлі вчення Христа та Церкви.

Говорячи про місію Церкви, і зважаючи на те, що суть катехизму є 
завжди навчати вірі, то не буде зайвим тут згадати і Катехизм Католиць-
кої Церкви, який каже: «Захищаючи здатність людського розуму пізнати 
Бога, Церква висловлює віру в те, що можна говорити про Бога всім лю-
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дям і з усіма людьми. Це переконання – вихідна точка її діалогу з іншими 
релігіями, з філософією та наукою, а також із невіруючими та атеїстами». 

На думку доктора зі східного богослов’я Романа Андрійовського: «Ка-
техизм УГКЦ представляє богословське розуміння християнського вчення 
саме Українською Греко-Католицькою Церквою. Це вчення однотипне 
і в інших Східних католицьких Церквах, але воно по-своєму особливе, 
своєрідне і неповторне, бо кожна з помісних Церков «втішається влас-
ним правопорядком, літургійним обрядом, богословською та духовною 
спадщиною» [2]. 

Насамкінець, варто згадати слова Блаженнішого Любомира до вступу 
українського видання Катехизму Католицької Церкви: «Наука Христова 
є одна й та сама для всіх, віра Христова також та сама для всіх католи-
ків, незалежно від того, якого обряду вони не були б і до якої помісної 
Церкви не належали б. Натомість, богословське розуміння Богом об’яв-
лених Правд може бути іншим у різних культурах, як бувають різними 
літургійні обряди» [6, c.7].
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адаптація, рівень адаптації

Психічне, соматичне та духовне здоров`я забезпечують людині пов-
ноцінне життя. Водночас при порушенні одного елементу зазначеної 
систему відбуваються зміни в життєдіяльності особистості, що часто 
супроводжуються кризовими переживаннями, які, в свою чергу, можуть 
запустити новий виток погіршення психічного чи соматичного здоров’я. 
Переважна більшість соматичних захворювань супроводжуються нерво-
во-психічними порушеннями (Александер Ф, 2000; 4. Березин Ф.Б., 1988; 
F.Adams, 1993; M.Meli, 1993). Хронічне захворювання суттєвим чином 
впливає на розвиток особистості та її життєдіяльність

У той же самий час спостерігається зростання інтересу психологічної 
науки до визначення якостей особистості, що допомагають їй адаптува-
тися до хронічного захворювання, визначення специфіки психологічного 
резерву особистості.  

Мета дослідження полягала у виявленні специфіки психологічних ха-
рактеристик хворих з різним рівнем адаптації до захворювання. 

В умовах діагностування соматичного хронічного захворювання особи-
стість проходить наступні етапи адаптації до нових умов життєдіяльності: 
первинна реакція на зміни; орієнтування; визначення своєї позиції; дії, 
спрямовані на зміну; продуктивна взаємодія (Березин Ф.Б., 1988). При 
цьому первинна реакція на зміни переважно відзначається негативними 
емоціями, оскільки людині бракує знань і досвіду, а активність спрямована 
на відновлення минулої рівноваги, на повернення системи взаємодії в по-
передній стан (Блейхер В.М., Крк І.В., 2002). Орієнтування проявляється 
через загальний стан дискомфорту та тривоги. 

Етап визначення своєї позиції спрямований на збереження індивідуаль-
ного «Я» і цілісність особистості, реалізацію її внутрішнього потенціалу. 
Дії, спрямовані на зміну при обранні правильної стратегії забезпечують 
урівноваження ситуації, а етап продуктивної взаємодії характеризується 
досягненням стану адаптації особи до хронічного захворюванння та за-
безпечення відчуття комфорту, емоційної стабільності і урівноваженості 
(Яницький М.С., 1999).

Для хворої людини найбільш вагомими є ситуації, що стосують-
ся захворювання, його причин, перебігу та наслідків. Водночас різко 



148                       СУСПІЛЬСТВО В ЕПОХУ ЗМІН: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

зменшується коло інших значимих переживань (Коростильова І.С., Ро-
тенберг В.С., 1990)

Фахівці Українського НДІ клінічної і експериментальної неврології 
і психіатрії і Харківської міської клінічної психіатричної лікарні № 15 
Стукалова Л. А., Кравец Б. Б., Боків С. Н. виділили наступні типи пове-
дінкових реакцій пацієнтів з хронічними захворюваннями: гармонійний з 
високою мотивацією до лікування (ті що усвідомлюють наявність у себе 
важкого і небезпечного для життя захворювання, будують свою поведінку 
відповідно до ситуації і активно намагаються протидіяти хворобі усіма 
можливими методами); формально гармонійний (усвідомлюють наявність 
у себе важкого і небезпечного для життя захворювання, будують свою 
поведінку відповідно до ситуації, але з певною недовірою відносяться до 
тих методів, які не укладаються в їх уявлення про традиційне лікування 
захворювань); апатично-анозодисфоричний (усвідомлюють, що важко 
і серйозно хворі, проте проявляють байдужість до своєї хвороби, долі, 
результатам лікування і пасивно підкоряються усім процедурам, що про-
водяться, і заходам); анозогнозичний (заявляють, що хворі на яке-небудь 
інше захворювання)

Більшість авторів (Абрамова Г.С., 2017; Анциферова Л.І., 1995; Ко-
мер Р., 2005; Старшенбаум Г., 2018 та ін.) погоджуються з тим, що кожна 
людина в стані захворювання потребує час для перебудови стилю життя 
і свідомості, що, в свою чергу залежить від індивідуальних особливостей 
і об’єктивних обставин, раціональної організації і правильного вибору 
занять; стосунків з сім’єю, родичами та друзями.

Будь-яка хронічна хвороба створює особливу об’єктивну соціальну си-
туацію розвитку психіки людини. При цьому внутрішня картина хвороби 
складає комплекс вторинних, психологічних симптомів захворювання, 
який у ряді випадків може ускладнювати перебіг хвороби, перешкоджа-
ти успішності лікувальних заходів і приводити до стійкого аномального 
розвитку особистості хворого (Соловйова С.Л., 2006). При цьому, від-
повідно до досліджень (Ніколаєва В. В., 1976), у пацієнтів виникають: 
протиріччя між енергетичної і змістовної, смислової сторонами діяльно-
сті; протиріччя між операційними можливостями реалізації діяльності 
і її смисловими, особовими компонентами; протиріччя між контекстом 
діяльності і можливостями орієнтації в майбутнє; протиріччя між наяв-
ним психічним віддзеркаленням актуальної ситуації і реальним станом 
хворого і перспективами його розвитку (Михайлов Б., 2002).

Науковці (Манухіна Н.М., 2003; Сердюк А.І., Федосєєв В.А., 2002) 
виділяють ряд порушень у осіб з хронічними захворюваннями: у хворих 
з гострими невротичними розладами спостерігається розвиток страхів 
щодо ставлення до сім’ї, матері, батька, до себе і до цільових установок; 
із затяжною течією соматичної патології найчастіше виявляються дис-
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гармонійне відношення до батька, статевого життя, до сім’ї; і вище за 
рангом осіб на роботі, а також у сфері «усвідомлення вини»; у соматич-
них хворих з неврастенією найчастіше діагностується неврастенічний, 
тривожний і ергопатичний типи реагування на захворювання; у хворих 
з диссоціативними (конверсійними) розладами – егоцентричний, сенси-
тивний і ейфоричний типи; у хворих з обсесивно-компульсивними розла-
дами – тривожний, обсесивний і параноїдальний типи. При цьому зазна-
чається, що хворі з високим рівнем адаптації мають оптимальний рівень 
самооцінки (середній і високий), здатні оцінювати свої соціальні ролі та 
реальні й бажані характеристики, здатні брати відповідальність за своє 
життя. Хворі з хронічними захворюваннями з низьким рівнем адаптації до 
хвороби характеризуються низьким і середнім рівнем самооцінки, мають 
невдоволеність собою, екстернальний локус контроль. 

Дослідження проводилося серед 60 осіб з діагностованими хронічними 
захворюваннями, серед яких 30 чоловік і 30 жінок. За допомогою опиту-
вальника «Рівень адаптації особистості» було виділено три групи хворих 
за рівнем їхньої адаптації до хвороби: з високим рівнем адаптації (4 ос.), 
із середнім рівнем адаптації (14 ос.), із низьким рівнем адаптації (32 ос.). 

Було виявлено, що особи з хронічними захворюваннями при низькому 
рівні адаптації мають проявлене негативне відношення до майбутнього, 
живуть в стані очікування проблем та труднощів, а щодо минулого, то 
сприймають його в контексті втрачених можливостей. 

Оцінюючи своє минуле представники цієї груп зазначають, що «не 
зробили те, що могли б» – 40,6 % («Озираючись на своє життя бачу що 
воно пройшло повз мене»), що помилок та похибок було більше, ніж здо-
бутнків – 28,1%.. 15,6 % визнають помилковість своїх цілей, дій, намірів у 
минулому, 9,3% відмічають, що змогли частково реалізувати себе. І лише 
6,2% пишуть, що здійснили задумане, реалізували себе.

У висловлюваннях про майбутнє у відповідях випробовуваних най-
частіше зустрічається «відсутність очікування змін» – 31,2%, очікування 
труднощів – 21,9%, фіксація на побутових проблемах – 19,3%. Представ-
ники цієї вибірки не змогли окреслити сферу своїх інтересів та хобі, зорі-
єнтовані не на самостійно подолання проблем, а на допомогу оточуючого 
середовища. Так було виявлено, що (50%) з них чекають від близьких 
підтримки і виражають страх залишитися одному 28,3 %. Думки про тур-
боту рідними присутні лише у 21,7% опитуваних. Крім того, результатів 
дослідження за допомогою шкали «Прийняття інших» показали, що особи 
з низьким рівнем адаптації до хронічних захворювань мають наступний 
розподіл прийняття інших: високий рівень 0%, середній 59,7%, низький 
40,3%, що в свою чергу призводить до обмеження їхнього спілкування з 
людьми. Описуючи стосунки до родичів випробовувані групи з високим 
рівнем адаптації частіші (75%), ніж випробовувані групи низьким рівнем 
адаптації (20%) виражають турботу про близьких (φ*=2,725; p≤0,01).
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Отримані нами результати перегукуються з дослідженнями науковців 
та клініцистів (Абрамова Г.С., 2018; Михайлов Б.В., 2002).

Водночас особи з хронічними захворюваннями з високим рівнем 
адаптації до хвороби мають високий рівень емоційного комфорту, тобто 
вони урівноважені, спокійні, оптимістичні. Серед їхніх інтересів доміну-
ють читання (75%), перегляд телевізора (75%), прогулянки (75%), спорт 
(50%), проведення бесід (50%), зустрічі з друзями, родичами (25%). Їх 
хвилюють проблеми родичів (75%), проблеми суспільства (50%). Боязнь 
не встигнути щось зробити, не реалізувати свої плани – основний страх, 
який переживають хворі цієї групи.

Особи з хронічними захворюваннями з низьким рівнем адаптації мають 
низький рівень психологічного благополуччя, проявляючи стривоженість, 
стурбовані або відчувають байдужість до того, що оточує, страх бути 
тягарем, страх самотності і власних проблеми із здоров’ям. Натомість 
представники групи з високим рівнем адаптації до хвороби відчувають 
позитивне ставлення до себе, до людей, до майбутнього.

Аналіз отриманих результатів продемонстрував необхідність органі-
зації спеціальної психологічної підтримки та супроводу осіб хворих на 
хронічні соматичні захворювання, а також психологічної допомоги хво-
рим, що зазнають труднощі адаптації. При цьому в своїй роботі психолог 
має враховувати особистісні особливості адаптації пацієнта. 
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Ключові слова: міжособистісні відносини; довіра; криза середини життя; жінка 
середнього віку.

Відносини є важливою, невід’ємною частиною людського існування, 
що визначає добробут, комфорт і задоволеність життям в цілому. Міжо-
собистісні відносини включають в себе сімейні, стосунки між людьми в 
колективі, дружні відносини. Загальним фактором цих відносин є різного 
роду психологічні прояви близькості, а саме: почуття прихильності, лю-
бов, відданість, довіра. Останній з перерахованих проявів близькості став 
об’єктом нашого дослідження через неоднозначність його трактування в 
різних концепціях. 

Теоретичний аналіз матеріалу виявив багато суперечностей у різних 
підходах до розуміння феномена довіри: по-перше, дане поняття досить 
давно увійшло в лексику гуманітарних наук, але теоретично опрацьовано 
слабо, так як існує дефіцит емпіричних даних для повного уявлення меха-
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нізмів, функцій і специфіки довіри як психологічного феномену; по-друге, 
жінки займають активну життєву позицію, будучи повноправними чле-
нами трудових колективів, беручи участь у суспільному житті, включа-
ючись у міжособистісні суспільні відносини і проблеми, що виникають. 
по-третє, необхідність вивчення міжособистісних відносин обумовлена 
також тим, що вони є невід’ємним атрибутом життя людини, міжособи-
стісні відносини відіграють велику роль у всіх сферах життєдіяльності. 

У зарубіжній психології міжособистісні відносини вивчали Х.Блэкок, 
Р.Уиткін, С.Кук, Р.Олпорт, К.Стефан, Р.Бейлза, С.Милгрема, Ф.Шамбо, 
М.Шоу тощо. У вітчизняній психології фундаментальна розробка між-
особистісних відносин міститься в працях Г.Абрамової, Г.Андреєвої, 
О.Бодалева, І.Горелова, Л.Гозмана, В.Занкова, Е.Климова, В.Куницина, 
І.Кона, В.Лабунскої, Е.Соколової, В.Тютюнника, Т.Шибутани. 

Найбільш невивченими в проблемі довіри є такі області, як: довіра до 
себе як рефлексивний, суб’єктний феномен особистості, який дозволяє 
людині зайняти певну ціннісну позицію по відношенню до самої себе, до 
світу і, виходячи з цієї позиції, будувати власну життєву стратегію, що є 
найбільш актуальним в кризові періоди розвитку особистості.

Мета нашої роботи полягає в аналізі феномену довіри в міжособи-
стісних стосунках жінок середнього віку. Міжособистісні відносини – це 
суб’єктивно пережиті взаємозв’язки між людьми, які об’єктивно прояв-
ляються в характері і способах взаємних впливів людей у ході спільної 
діяльності і спілкування. Незважаючи на багато протиріч в уявленнях 
про міжособистісних відносинах, спільним у цих визначеннях є наявність 
сумісної діяльності. Проте міжособистісні відносини передбачають і яв-
ляють собою відносини між особистостями, індивідуальностями. І саме 
особистісний компонент стає в них домінуючим. Тільки коли суб’єкти 
відносин починають сприймати і ставитися один до одного як до особи-
стості, унікальності, намагаються побачити особистість партнера, неза-
лежно від соціального статусу і матеріального становища, тільки тоді це 
будуть повною мірою міжособистісні відносини. 

Міжособистісні відносини жінок середнього віку формуються в спіль-
ній трудовій діяльності. У ході виконання функціональних обов’язків 
не тільки закріплюються ділові контакти, але й зароджуються і розвива-
ються міжособистісні відносини. На характер міжособистісних відносин 
у жінок впливають симпатії та антипатії, вибірковість щодо партнерів. 
Також на спілкування в середньому віці оказує вплив переживання кризи 
середнього віка. 

Вивчаючи проблему довіри, можна стверджувати, що коректніше го-
ворити про соціально-психологічну довіру, вказуючи на відносини між 
людьми. Соціально-психологічна довіра – це характеристика міжособи-
стісних стосунків, що виявляється в сприйнятті і розумінні близькості 
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між суб’єктами, що редукується зовнішніми факторами, особистісними 
особливостями і активністю взаємодії. У різноманітних міжособистісних 
взаєминах, складові психологічної довіри різні, і включають в себе ког-
нітивну, емотивну, поведінкову, діяльну складові.

У ході експериментального дослідження було використано:
1) міжособистісних відносин (Шутц, в адаптації О.Рукавишникова);
2) «Шкала міжособистісної (соціальної) довіри» Дж.Б.Роттера (адап-

тована Ц. Р.Достоваловим);
3) тест мотивації афіліації (А.Меграбяна і М.Ш.Магомед-Эминова)
4) Рефлексивний опитувальник рівня довіри до себе (Т.Скрипкіна)
Вибір опитувальника міжособистісних відносин (Шутц) був засно-

ваний на тому, що він допомагає дослідити певний спосіб соціальної 
орієнтації по відношенню до інших людей, яка включає міжособистісну 
поведінку. 

Методика «Шкала міжособистісного (соціального) довіри» Дж.Б.Рот-
тера (адаптована Ц.Р.Достоваловим) була обрана тому, що вивчення рівня 
мотивації афіліації дає можливість охарактеризувати близькість міжо-
собистісних відносин. Афіліація – прагнення бути в товаристві інших 
людей, потреба в спілкуванні, в емоційних контактах, у проявах дружби 
і любові. Блокування афіліації викликає відчуття самоти, відчуженості, 
породжує фрустрацію [13]. 

Тест А.Меграбяна і М.Ш. Магомед-Эминова – вибір даної методики 
був обґрунтований тим, що допомагає зробити діагностику двох узагаль-
нених стійких мотиваторів, що входять в структуру мотивації афіліації: 
прагнення до прийняття (СП) і страху відкидання (ЗІ). Вибір рефлексив-
ного опитувальника будується на можливості дослідження рівня довіри 
до себе і виділити області, в яких жінки не довіряють собі.

Емпіричне дослідження проводилося з січня по березень 2020 року і 
було спрямоване на вивчення довіри у жінок середнього віку. Діагностика 
проводилося індивідуально як очно, так і онлайн, в ній прийняло участь 21 
особа. Для проведення очного психодіагностичного дослідження в салоні 
краси було виділено окреме приміщення. Опитувані були проінформовані 
про конфіденційність результатів дослідження. Контакт з опитуваними 
можна охарактеризувати як стабільний і продуктивний, всі учасники до-
слідження приймали ситуацію дослідження адекватно. Всі випробовувані 
були активні і вмотивовані на дослідження. Аналіз результатів тесту на 
сумісність дозволяє підсумувати наступне (див. Рис. 1): 

● виявлено, що 28% досліджуваних прагнуть створювати контакти і 
належати до різних груп, 

● 67% респондентів не проявили прагнення належати до групи, але 
і не уникають контактів, 
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● і лише 5% прагнуть уникати контактів.
●  37%  жінок прагнуть контролювати і впливати на певну ситуацію, 

беручи керівництво в свої руки,
●  10%  уникають відповідальності, 
●  48%  жінок з обережністю ставляться до встановлення близьких 

відносин. 
● лише 14% прагнуть до створення теплих відносин.
Аналіз результатів опитування «Мотивація афіліації»  (А.Меграбян 

в модифікації М.Ш.Магомед-Емінова) дозволив виділити основні типи 
мотивів, в які входять два стійких мотиватора: прагнення до прийняття і 
страх відкидання. Наочно результати випробування основних типів мо-
тивів афіліації представлені на Рис.  2. Аналіз цих результатів дає мож-
ливість зробити висновок, що: 

● основна маса жінок 52% мають тип високий низький, що свідчить 
про прагнення до прийняття, однак страх бути відкинутим є яскраво 
вираженою характеристикою для даного типу. Ці респонденти шу-
кають контактів з людьми, відчуваючи від цього позитивні емоції. 

● низький-низький тип – це жінки, які себе почувають однаково до-
бре, як серед людей, так і без них, вибірка склала 24%. 

● інші 24% жінок відносяться до типу низький-високий, для них ха-
рактерно уникнення контактів і прагнення до самотності.

Рис. 1. Розподіл досліджуваних за сумісності в контактах
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Аналіз результатів за методикою соціальної довіри Дж.Роттера дозво-
лив виявити, що (див. Рис. 3): 

● основна маса жінок вибірки, а саме 62%, виявляють повну довіру, 
це свідчить про те, що для них характерна єдність, спільність з ін-
шими людьми, дружелюбність, вдячність і повагу до інших людей. 

● решта 38% респондентів проявляють абсолютну недовіру, для них 
властива напруженість і дисгармонія в міжособистісних стосунках.

За «Рефлексивним опитувальником рівня довіри до себе» Т.П.Скрип-
кіної, можна зробити наступні висновки (див. Рис. 4):

● сприятлива психологічна дистанція спостерігається у  50% дослі-
джуваних, які мають середній рівень довіри до себе. Для них ха-
рактерні такі взаємини, де є розуміння, підтримка, турбота, взаємна 

Рис. 2. Розподіл досліджуваних відповідно до мотивами афіліації

Рис. 3. Розподіл досліджуваних за рівнем соціальної довіри
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довіра. Також спостерігаються спільні інтереси, спільні цінності, 
взаємодопомога, відчуття єдності, задоволеність контактами. 

●  21%  досліджуваних має високий рівень довіри, що призводить до 
збільшення дистанції. Так як сильно виражена довіра до себе межує 
з самовпевненістю, незалежністю, призводить до віддалення людей 
один від одного, при цьому зростає напруження у відносини, які 
придбавають риси дисгармонії. 

● низький рівень довіри спостерігається у  29% досліджуваних, що 
свідчить про близьку психологічну дистанцію і надмірну довіру 
до інших. Для них характерно: дружелюбність, добросердечність, 
вдячність і повага до інших.

Таким чином, в ході дослідження міжособистісних стосунків та аналізу 
його результатів було виявлено, що: 

1. Основна маса досліджуваних жінок не проявили себе ані прагнен-
ням належати, ані прагненням уникати стосунків, частина досліджуваних 
прагнуть створювати контакти і належати до різних груп, і найменша  – 
прагнуть уникати контактів;

2. Більшість жінок з обережністю ставляться до встановлення близь-
ких відносин, третина жінок прагнуть контролювати і впливати на певну 
ситуацію, беручи керівництво в свої руки, меншість прагнуть уникнути 
відповідальності. 

3. Жінки, які живуть без родини не прагнуть до створення теплих 
відносин.

4. Більшість жінок мають тип мотиву афіліації високий-низький, що 
свідчить про прагнення до прийняття, однак страх бути відкинутим є 
яскраво вираженою характеристикою для даного типу. Ці досліджувані 
шукають контактів з людьми, відчуваючи від цього позитивні емоції. 
Низький-низький тип мотиву афіліації властивий жінкам, які себе від-
чувають однаково добре, як серед людей, так і без них, вибірка склала 

Рис. 4. Розподіл досліджуваних за рівнем довіри до себе
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24%. І решта 24% жінок відносяться до типу низький-високий, для них 
характерно уникання контактів і прагнення до самотності. 

5. Найчастіше у жінок переважає абсолютна довіра, це свідчить про 
наявність довірчих відносин, єдності, спільності, близькій психологічній 
дистанції. 

6. Оптимальна психологічна дистанція спостерігається у половини до-
сліджуваних, з середнім рівнем довіри. Для них характерні такі взаємини, 
як розуміння, підтримка, турбота, взаємна довіра. 

7. У період середнього віку відбувається реальний, обумовлений спе-
цифікою даного етапу перехід, який готується різними обставинами і 
причинами. Тут відбувається зміна системи відносин людини з іншими 
людьми, яка становить одну з важливих сторін психологічного пережи-
вання переходу в цей час. 

8. В бесідах с жінками було зафіксовано, що вони змінюють ставлен-
ня до старіючих батьків. Жінки відчувають нестачу уваги з боку батьків, 
вони починають відчувати свою стать як свою внутрішню суть і форму-
лювати це переживання, у них з’являється прийняття своєї статі. Жінки 
на даному етапі життя проявляють ставлення до самої себе і в пов’язаних 
з цим почуттях. Для переживання світу жінкою важливим є наявність у 
неї продуктивного внутрішнього простору. 

В результаті дослідження було встановлено, що для жінок середньо-
го віку властиві такі якості, як: прагнення до єдності з іншими людьми, 
дружелюбність. Жінки шукають взаємини, де є розуміння, підтримка, 
турбота, взаємна довіра. Рідко жінки проявляють недовіру у взаємовід-
носинах, найчастіше це трапляється тільки з вище стоячими особами в 
професійних відносинах. Це пов’язано з тим, що жінки середнього віку 
характеризуються самовпевненістю і незалежністю.

Отже, як висновок можна зазначити, що сучасні жінки не уникають 
стосунків, прагнуть створювати контакти і належати до різних груп. Жін-
ки з обережністю ставляться до встановлення близьких відносин, части-
на жінок прагнуть контролювати і впливати на певну ситуацію, беручи 
керівництво в свої руки, меншість прагнуть уникнути відповідальності. 
Жінки, які живуть без родини, не прагнуть до створення теплих відносин. 
Жінки прагнуть прийняття, а страх бути відкинутим є для них значимим. 
Вони шукають контактів з людьми, щоб відчувати від цього позитивні 
емоції, турбуватися, підтримувати та розуміти партнера. 
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WSTĘP
Obserwując ludzkość na początku XXI wieku, można odnieść wrażenie, że 

tendencje do samozniszczenia są spore. Pandemia spowodowana koronawirusem 
zebrała już spore żniwo, w różnych regionach świata. Kilkumiesięczna 
walka z nią przewartościowała ludzkie życie na kilku poziomach i w 
kilku płaszczyznach. Zmiany te, głównie objęły etapy rozwoju, takie jak: 
emocjonalny, intelektualny, moralny i społeczny, co bezpośrednio przełożyło 
się na konieczność zmiany zachowania. A ta z kolei wymusiła potrzebę 
przeorganizowania postępowania w warunkach kryzysu, w obrębie trzech 
płaszczyzn: intelektualno-poznawczej, emocjonalnej i komunikacyjnej. 
Zaistniała sytuacja sprowokowała konieczność stworzenia tzw. tarczy 
antykryzysowej, mającej zapewnić społeczne poczucie bezpieczeństwa z 
jednej strony i ograniczenie strat gospodarczych i ekonomicznych z drugiej, 
a także utrzymać miejsca pracy, aby nie wzrastała fala bezrobocia. Poniesione 
straty są ogromne, w skali świata, a ich rzeczywisty obszar i zasięg, będzie 
skutkował wieloma, trwałymi zmianami, póki co trudnymi do oszacowania w 
kategorii policzalnych strat. 

Życie w czasach zarazy nie rozpieszcza. Wręcz przeciwnie: nadwyręża, 
zaburza, ogranicza i zmienia każdy aspekt codzienności. Czy można to 
było przewidzieć? Tak! Czy można było temu zapobiec? Nie, jedynie 
ograniczyć terytorium rozprzestrzeniania się. Czy można oszacować straty 
poniesione w wyniku pandemii? Tylko częściowo i to tylko te straty, które 
mają wymiar materialny, czyli są policzalne. Wymiaru, z psychologicznego 
punktu widzenia, nie da się zmierzyć. A odległe skutki będą widoczne po 
upływie minimum trzech lat. W chwili obecnej, w której się znajdujemy, 
gdy wirus opanował większość świata, możemy zadeklarować i uznać za 
prawdziwe jedno stwierdzenie, że COVID-19, bezapelacyjnie i bezlitośnie 
przyspieszył ludzkie dramaty. Państwa Europy stanowią teraz specyficzne 
getta, które nie są otoczone rzeczywistymi murami, ale umownymi, poza które 
nie można wykraczać, nie narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo 
zarażenia koronawirusem. Już jakiś czas temu, przyjęliśmy, że pragniemy 
żyć w przyjaznym społecznym i naturalnym środowisku, w którym będziemy 
bezpiecznie się rozwijać i budować swoje domy, dla swoich rodzin, w których 
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będą wzrastały i wychowywały się nasze dzieci. Jakże piękne założenie, niosące 
za sobą szereg niezwykle cennych wartości, takich jak: ustawiczny rozwój, 
wynikający z nieustannego zaspokajania ciekawości świata, tolerancji wobec 
odmienności, rozwoju intelektualno-poznawczego i wolności. Jaki jest teraz 
nasz stosunek do tych wartości? Z wyżej wymienionych, zdecydowanie dwie 
zostały mocno ograniczone. A są nimi: tolerancja i wolność. Chciałabym 
najpierw zwrócić uwagę na tę pierwszą, czyli tolerancję, a właściwie jej 
brak, który w tych niezwykle trudnych czasach się ujawnił. Ktoś musi być 
winny i ponieść za to konsekwencje. Ale kto będzie teraz to ustalał, jak 
świat pogrążył się w chaosie i walczy o przetrwanie? Ale nie zabrakło wśród 
społeczeństwa takich, którzy na kimś musieli wyładować własną frustrację. 
Pod koniec marca bieżącego roku, w Sosnowcu, kilku mężczyzn, obrzuciło 
ksenofobicznymi wyzwiskami, pochodzącą z Chin pracowniczkę naukową 
uniwersytetu Śląskiego. Jak relacjonowała to poszkodowana: – ”Otoczyli 
mnie, bardzo się bałam, ciągle drżę ze strachu. Krzyczeli: WIRUS i CHINA!”1 

Ale to nie jednostkowy przypadek. W połowie kwietnia, nieznani sprawcy w 
środku nocy, wybili kamieniami szyby w oknach, mieszkania Filipińczyka, 
przebywającego w Polsce od ponad 10 lat. Reportaż na temat tego zdarzenia, 
ukazał się kilka dni później, wyemitowany przez stację telewizyjną TVN24. 
Sprawców fakt rozgłoszenia tego zdarzenia najwyraźniej rozwścieczył, bo kilka 
godzin, po emisji materiału, nocą incydent się powtórzył i Filipińczyk kolejny 
raz stracił dopiero co wstawione nowe szyby. Według poszkodowanego, 
obie napaści były związane z epidemią koronawirusa i przejawami wrogości 
wobec osób pochodzących z Azji.2 Wypowiedzi niektórych polityków, 
również stanęły na cenzurowanym. Poseł Grzegorz Braun, działacz skrajnej 
prawicy, niezwykle aktywnie zaangażował się w głoszenie nienawistnych 
teorii spiskowych, dotyczących pandemii. Podczas debaty sejmowej, groził 
śmiercią, przez powieszenie ministrowi zdrowia, zarzucając mu fatalne 
podejmowanie decyzji, odnośnie ograniczeń związanych z wprowadzonymi, 
radykalnymi ograniczeniami. Nie odpuścił również innym środowiskom i 
daleko wykraczając poza własną ojczyznę, stwierdził, że: – „ Amerykańska 
żydokomuna, próbuje wykorzystać walkę z koronawirusem, żeby się pozbyć 
Donalda Trumpa”3.Czas kwarantanny, objął również zaplanowane na 10 maja 
wybory prezydenta Polski. Spory polityków trwały nieustannie, szczególnie po 
podaniu do wiadomości publicznej, że mogą się odbyć w terminie, ale w formie 
korespondencyjnej. Kilkadziesiąt razy stacje telewizyjne emitowały informacje, 
w jaki sposób wyborcy otrzymają koperty do głosowania. Nie jedną kopertę, 
a dwie. W jednej wyborca będzie mógł umieścić dane osobowe, aby można 
było zidentyfikować jego tożsamość, a w drugiej oddany głos, której komisja 
wyborcza otworzyć nie może, aby głos był tajny. Zrobi to dopiero kolejna 
komisja, do której trafi, owa nie otwierana dotąd druga koperta. Społeczeństwo 
zareagowało negatywnie, opozycja również, więc ostatecznie, bez dźwięku 
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fanfar, odstąpiono od chybionego zamysłu, który we wszechobecnym bałaganie 
miał możliwość zostać zrealizowanym. Spór o wybory nie cichnie, trwa nadal 
nie licząc incydentów wycofywania przez partie swoich kandydatów z listy 
wyborczej, już zatwierdzonej. Według badań Centrum Studiów nad demokracją 
Uniwersytetu SWPS, przeprowadzonych w kwietniu bieżącego roku, aż 45% 
Polaków, wierzy w teorie spiskowe, twierdzące, że „jakieś obce siły lub 
państwa, celowo przyczyniają się do rozprzestrzeniania się koronawirusa, a 
jedynie 42% respondentów, uznaje jego pochodzenie za naturalne, zgodne z 
wiedzą naukową. Pozostali nie mają zdania w tej kwestii4.Wielu przedstawicieli 
nauki zabiera głos w sprawie zaistniałej sytuacji, głównie w przestrzeni 
gospodarczej, politycznej i ekonomicznej. Ale nie brakuje wypowiedzi 
odnoszącej się do przestrzeni społecznej. Jej aspektów psychologicznych 
i etycznych. Profesor Rafał Pankowski stwierdza: – ”Globalna pandemia, 
to także globalny kryzys społecznego zaufania i wartości, dezorientacja i 
niepokój. To przestrzeń, w której niebezpiecznie rozwija się ksenofobia i 
teorie spiskowe. Po raz pierwszy mamy w naszej historii do czynienia z taką 
falą nienawiści wobec osób pochodzenia azjatyckiego i nie tylko. Szerzą się 
stereotypy antysemickie, a także wrogość i pogarda wobec rozmaitych, innych 
grup, na przykład: Romów, Afrykanów, Ukraińców, Amerykanów, Rosjan, a 
także muzułmanów, uchodźców, homoseksualistów, jak również ekologów, 
wegan, czy masonów”5. 

Żyliśmy i żyjemy w absolutnie zwariowanym świecie. Tylko stan i poziom 
tego zwariowania zdecydowanie się od siebie różnią. Od wielu lat byliśmy 
zarzucani komunikatami, mającymi nas utwierdzić w przekonaniu, że 
umiejętność kochania samego siebie, jest gwarantem dobrego samopoczucia 
i sukcesu. Ale dość szybko okazało się, że taka mantra nie wystarcza. I nie 
dlatego, że popadniemy w wyuczony narcyzm z egoizmem w parze. Do 
umiejętności pokochania samego siebie, muszą dołączyć dwie inne, niezwykle 
cenne i ważne: pierwsza, to umiejętność panowania nad lękiem, a druga, to: 
odwaga. Polska, w odróżnieniu od innych państw europejskich, takich jak 
Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Hiszpania, bardzo szybko 
zamknęła granice kraju i odwołała aktywność opiekuńczo-wychowawczą i 
edukacyjną na wszystkich poziomach. Spowodowało to ogromne zamieszanie 
i wiele utrudnień, w prowadzeniu zajęć, w świadczeniu usług, utrzymaniu 
poziomu kształcenia, egzaminów etc. Pozamykanie ośrodków kultury: kin 
teatrów, zakładów usługowych, ośrodków wypoczynkowych, rekreacyjnych, 
galerii handlowych, restauracji, hoteli, parków, a nawet lasów, ograniczyła 
życie do kapsuły, specyficznego akwarium, w którym musieliśmy nauczyć się 
żyć, sprawując jednocześnie opiekę nad dziećmi, innymi członkami rodziny, 
pracować, lub uczuć się on-line. Wielu utknęło poza granicami kraju, a ci, 
którym udało się wrócić, odbywali przymusową dwu tygodniową kwarantannę. 
W efekcie wszechobecnego chaosu, zmieniliśmy się mentalnie, intelektualnie, 
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moralnie i społecznie. Musieliśmy odrzucić własne wygody, egoizm, nawyki, 
przyzwyczajenia w obrębie standardowych i wytrenowanych zachowań. 
Klasyczna rutyna postępowania musiała zostać odrzucona na rzecz nowej, 
kryzysowej. Radziliśmy sobie z tym różnie. Nie wszyscy przestrzegaliśmy 
obowiązku utrzymywania dwumetrowego dystansu względem innych osób, 
nie wszyscy nosiliśmy maski, rękawiczki i dezynfekowaliśmy dłonie płynami 
antybakteryjnymi. Zakaz swobodnego przemieszczania się upośledzał życie 
najbardziej: musieliśmy ograniczyć potrzebę ruchu. I tu zetknęliśmy się z 
dwiema przeciwstawnymi siłami, a mianowicie z własną odpowiedzialnością 
i zewnętrzną kontrolą. Zderzenie tych sił daje im, prócz dynamiki nową energię 
emocjonalną, a więc i nową jakość. Z psychologicznego punktu widzenia, tę 
nową jakość wypełnia brak zgody na reżim, zaostrzenia i rygor, które skądinąd 
są konieczne, aby zdyscyplinować społeczeństwo i ograniczyć liczbę 
zakażonych, jak również liczbę ofiar. Biorąc pod uwagę tempo życia, do 
którego przywykliśmy, szczególnie w czasach pogoni za sukcesem i za 
gromadzeniem rzeczy materialnych, nagłe ograniczenie naszych działań w 
strefie aktywności publicznej, musiało zaowocować nowymi rozwiązaniami i 
nowymi strategiami, tym bardziej, że nikt nie był w stanie przewidzieć, ile 
potrwa kwarantanna (?) W czasach błyskawicznie rozwijającej się pop-
psychologii, gdzie trenerzy, proponują różnego rodzaju coachingi, gwarantujące 
prawie natychmiastową poprawę życia, przy utrzymaniu wciąż zwiększającej 
się szybkości życia, niezwykle trudno jest nie tylko zwolnić, ale nawet 
całkowicie się zatrzymać. Na rynku wydawniczym, niewielu autorów 
przeciwstawia się ogólnej propagandzie pospieszania za koniecznością 
samorealizacji. Do tych niewielu, zalicza się Svend Brinkmann, który wręcz 
zaleca pozostanie na chwilę w miejscu i nie po to, aby się rozejrzeć, ale po to, 
by jak sam mówi:-” poczuć grunt pod nogami”, czyli uciec z pułapki rozwoju. 
Wychodzi on bowiem z założenia, że rozwój stał się swego rodzaju produktem, 
inaczej mówiąc celem samym w sobie, co w konsekwencji czyni nas 
niewolnikami naszych własnych emocji, które uczymy się wyzwalać, a 
powinniśmy je tłumić. Wspomniany autor wywodzi się ze stoickiego nurtu 
filozoficznego, w swoich rozważaniach zdecydowanie przeciwstawia się 
wzmożonej pogoni za różnymi „dobrami”, które oferuje nam otaczająca nas 
rzeczywistość. Jego rozważania idealnie pasują do czasów kwarantanny. 
Preferuje zmianę mentalności, polegającą na 7 krokach: odrzuca potrzebę 
wsłuchiwania się w siebie, zaleca koncentrację na tym, co negatywne w życiu, 
uznaje za korzystne płynięcie pod prąd ( a nie zgodnie z narzuconym nurtem), 
powściąganie emocji, więcej uwagi skierowanej na literaturę piękną, a nie na 
poradniki, biografie etc. Jest również zwolennikiem: kontemplacji przeszłości 
i zdecydowanie zachęca do: zwolnienia trenera osobistego, czyli coacha6. 
Rekomendacje, które można uznać za radykalne, a przynajmniej kontrowersyjne, 
idealnie pasują do obecnej rzeczywistości. Znacznym zmianom uległa również 
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strefa rozwoju intelektualnego. Przez kilka tygodni trwały intensywne prace 
nad przekształceniem programów nauczania, w systemy: zdalny i on-line. 
Obecnie już są widoczne skutki, tak prowadzonej edukacji. W większości, 
zarówno nauczyciele i uczniowie, zgłaszają przeciążenie pracą i nową formą 
przekazywania wiedzy. Ten typ nauczania wymaga nieco innych zdolności, 
niż zajęcia klasyczne. Po pierwsze: umiejętności selekcjonowania materiału i 
sposobu jego emitowania, czy to w formie zapisu video, czy to prezentacji, 
notatek, zdjęć, rysunków etc. Po drugie; umiejętności przekazywania informacji, 
bez kontaktu ze słuchaczami i po trzecie: radzenia sobie, z brakiem możliwości 
upewnienia się, w jakim stopniu zaprezentowany materiał był przydatny, 
właściwie zrozumiany i satysfakcjonujący odbiorców. W procesie nauczania, 
niezwykle istotny jest jeszcze jeden fakt, a mianowicie dyskusja i wymiana 
uwag pomiędzy uczniami, słuchaczami, bezpośrednio po zajęciach. Niezwykle 
ważną rolę odgrywają takie czynniki jak: rozmowa, spór, dystans, czy riposta 
w stosunku do omawianego tematu, co decyduje o sposobie jego rejestracji, 
kodowaniu i możliwościach jego wykorzystania. Poziom takiego rodzaju 
nauczania, jego przydatność będzie można ocenić w kolejnych latach. 
Natomiast, to co można zauważyć już teraz, to taka forma zajęć zdecydowanie 
zmniejszyła poziom stresu, napięć i lęku przed konfrontacją indywidualnej 
wiedzy uczniów, słuchaczy w warunkach klasycznych. Wiele osób zmaga się 
z tzw. stresem szkolnym, często objawiającym się w formie lęku, a nawet 
paniki, przed oceną, krytyką, które aranżują możliwość odczuwania z jednej 
strony poczucia krzywdy, a z drugiej wstydu. Stan taki nie sprzyja budowaniu 
poczucia bezpieczeństwa i odczuwaniu satysfakcji ze zdobywania wiedzy7. 
Znacznej transformacji uległ również system wartości. Zamknięci z własnymi 
rodzinami, lub też w samotności w swoich mieszkaniach, domach rezydencjach, 
musieliśmy nauczyć się, jaką wartością jest ciągła obecność drugiej osoby, 
która stopniowo przeradzała się w „nad obecność”, przechodzącą w tak zwany 
stan „obecności inwazyjnej”. Musieliśmy nauczyć się wypełniać obowiązki w 
zupełnie nowych warunkach, sprawując jednocześnie opiekę nad dziećmi, 
wypełniając zdalnie pracę zawodową, zajmując się domem i organizacją 
wypoczynku. W fazie początkowej pandemii, kiedy izolacją nie byliśmy 
zbytnio zmęczeni, udawało się to pogodzić i zapanować nad większością zadań. 
Jednak z każdym kolejnym dniem było nieco trudniej. Stąd możliwość 
pojawienia się stanów depresyjnych, frustracji, nerwowości, wypalenia i 
ogólnego przemęczenia panującymi warunkami. Władze kraju próbowały 
przeciwdziałać zaistniałej sytuacji, tworząc w przyspieszonym tempie 
TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ, której głównym zadaniem jest ochrona 
małych przedsiębiorstw i ogólnie miejsc pracy dla tych osób, które utraciły z 
dnia na dzień możliwość zarobkowania, a co za tym idzie również płynność 
finansową. Odroczenie spłat rat kredytów, opłat ubezpieczeniowych, 
przedłużenie rozliczeń podatkowych, zasiłki na opiekę nad dziećmi do lat 8, 
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to główne i podstawowe założenia ograniczania i łagodzenia skutków pandemii. 
Na ile jest to zabieg wystarczający, oszacować będzie można, najwcześniej za 
kilkanaście miesięcy. Śmiem twierdzić, że ostateczne, policzalne koszty, które 
ponieśliśmy, jako społeczeństwo są ogromne. Wiele małych, kilkuosobowych 
firm, zatrudniających niedużą ilość osób, nie utrzymało się na rynku. Sporo 
drobnych przedsiębiorców, straciło pracę, w dotychczasowej branży 
bezpowrotnie. Wielu z nich będzie musiało rozpocząć swoją pracę od nowa. 
Najbardziej ucierpieli przewoźnicy: transport lotniczy, kolejowy, autobusowy. 
Po nich najbardziej ucierpiała turystyka, hotelarstwo, restauratorzy, branża 
meblarska. Z przykrością i z żalem obserwowałam, jak znikają małe salony 
fryzjerskie, sklepy obuwnicze, małe, osiedlowe saloniki urody, a duże sklepy 
odzieżowe, w galeriach handlowych świecą pustkami. Coś w rodzaju krajobrazu 
po bitwie, gdzie nikt nie widział stron walczących, ale liczył ofiary. Nasze 
życie zwolniło, ale również transformowało w obrębie systemu wartości. Świat 
przeżył wiele kryzysów: wojen, kataklizmów i pandemii. Wydawałoby się, że 
zdążyliśmy się przyzwyczaić, uodpornić na wszelkiego rodzaju dramaty, które 
nas mogą spotkać. Jednak COVID – 19 nas zaskoczył. Nie zdawaliśmy sobie 
sprawy z zagrożenia. Stąd początkowa lekkomyślność, ignorancja i przede 
wszystkim niedowierzanie, że wirus może być niebywale groźny. Niektórzy 
próbowali go ignorować. W Internecie pojawiło się wiele sprzecznych, 
wykluczających się informacji. Ale również dowcipów, sarkazmu i mowy 
nienawiści. Kryzys? Jaki kryzys? To najczęściej spotykane, typowe reakcje. 
Teraz żyjemy pod presją, boimy się i straszymy wzajemnie. Często go 
lekceważymy, wychodząc z założenia, że jeśli o czymś się nie mówi, to tego 
nie ma, a nawet jak jest, to samo zniknie. Ale to nieprawda. Już nastała era 
psychologii zmiany, która wymusza na nas znalezienie: wzoru, techniki i 
metody wyjścia z rozprzestrzeniającego się zagrożenia8. Poniższy wykres 
przedstawia skalę pandemii w Polsce, która w porównaniu z innymi krajami 
europejskimi, trzymała w pewnej równowadze krzywą wzrostu zachorowań.

Wykres nr 1. Zmiany liczby aktywnych przypadków COVID-19 na tle 
państw sąsiednich

Psychologia zmiany, o której wspomniałam wcześniej, to specyficzny 
rodzaj transformacji, która przeszeregowała system wartości w obrębie trzech 
płaszczyzn: intelektualno-poznawczej, emocjonalnej i komunikacyjnej. 
Te trzy powyższe obszary wyróżniają się pewną spójnością. Intelektualno – 
poznawcza, odpowiada za sposób interpretowania rzeczywistości, rozumienia, 
rejestracji, ogólnie mówiąc, nadzoruje nasz rozwój. Charakteryzuje się takimi 
wartościami jak: uczciwość, uważność, otwartość, nonkonformizm. W opozycji 
do tych wartości pozostają takie jak: chaos, rywalizacja i agresja. Płaszczyzna 
emocjonalna, skupia w sobie: szacunek, miłość, altruizm, pokorę. W kolizji 
z tymi wartościami są następujące: zazdrość, egoizm, wstyd, złość, poczucie 
krzywdy. Obie te płaszczyzny pozostają ze sobą w ścisłej korespondencji. 
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Źródło: By Ptj – Praca własna, CC BY-SA 4.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89964540

W zależności od sytuacji, podejmowane są decyzje, zgodnie z zasadą trzech 
kroków: myśl- słowo – czyn. Dwa pierwsze kroki wspierają, emocje, pragnienia 
i marzenia, a czyn, działanie, które osadzone jest w płaszczyźnie komunikacji. 
Ta ostatnia skupia w sobie takie wartości jak: odwagę, samodyscyplinę, siłę, 
empatię, asertywność. W opozycji do tych wartości pozostają: abnegacja, brak 
celu, brak pewności siebie, wycofanie. Sposób funkcjonowania w obrębie tych 
trzech płaszczyzn, zależy od kompozycji preferowanych i wykorzystywanych 
powyższych  wartości.  Gdybyśmy  chcieli  przyjrzeć  się,  jak  poszczególne 
wartości  funkcjonowały  w  obrębie  tych  trzech  płaszczyzn,  w  strukturze 
społecznej przed pandemią i w trakcie jej trwania, to przedstawia to poniższy 
rysunek.

Źródło: opracowanie własne
Jak  wynika  z  powyższego  rysunku,  następujące  wartości,  takie  jak: 

uważność,  nonkonformizm,  rywalizacja,  dalej:  miłość,  szacunek,  egoizm, 
złość,  oraz  odwaga,  asertywność,  jak  również:  abnegacja,  brak  pewności 
siebie,  które  dominowały  w okresie  przed  pandemią,  uległy  transformacji.  
Kwarantanna i trwający kryzys je przeszeregował. I tak pojawiły się w nieco 
innej aranżacji: uczciwość, otwartość, w opozycji do chaosu i agresji. Dalej, w 
kolejnej płaszczyźnie: altruizm i pokora, w opozycji do poczucia krzywdy, a 
płaszczyznę komunikacji zdominowały: odwaga, siła i empatia, w opozycji do 
braku pewności siebie. Powyższe zmiany zaobserwowano w grupie studentów 
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Rysunek nr 1. Transformacja systemu wartości w obrębie płaszczyzn.

 

zaocznych  SSW  Collegium  Balticum  (próba  licząca  57  osób).  Analizę 
przeprowadzono  w  oparciu  o  sondaż  diagnostyczny  (ankieta:”  Hologram 
systemu wartości”, składająca się z 30 stwierdzeń)9. W jakim kierunku będzie 
zmierzała owa transformacja, pozostaje pytaniem otwartym, na które póki co 
nie można udzielić odpowiedzi. Zależeć będzie od kilku czynników, między 
innymi od tego, jak szybko wdrożymy nowe idee, reguły i zasady postępowania. 
I musimy pamiętać, że do tej pory oswoiliśmy kwarantannę, lecz nie oswoiliśmy 
pandemii.

ZAKOŃCZENIE
Podsumowując  powyższe,  możemy  powiedzieć ,  że  przeszliśmy 

skondensowany trening odwagi, samodyscypliny i wytrwałości. Doceniliśmy 
ważność życia  i  znaczenie  obecności  bliskich.  Nauczyliśmy  się  oglądać 
świat  spod zaparowanych okularów,  przyłbic  i  masek.  Dowiedzieliśmy się, 
co  potrzebujemy,  a  bez  czego  możemy się  obejść.  Czym jest  samotność  i  
starość.  I  co  czujemy,  kiedy  odchodzą  na  zawsze,  najukochańsze  osoby, 
których  nie  mogliśmy pożegnać.  Udowodniliśmy sobie,  że  możemy obejść 
się bez wielu rzeczy, ale nie możemy obyć się bez żywego kontaktu z drugim 
człowiekiem.  Zwolniliśmy i  zastanawialiśmy się,  jaki  będzie  nasz  świat  po 
pandemii? Co straciliśmy, a co udało się ocalić? I jeszcze jedno, moim zdaniem, 
najistotniejsze, to to, że zdecydowanie częściej wznosiliśmy prośby o pomoc do 
Pana Boga, szczególnie wtedy, gdy kościoły i kaplice pozostawały zamknięte. 
A więc, dokąd tak naprawdę zmierzamy?
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КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ В ЮНАКІВ ТА ДОВІРА ДО СЕБЕ
УДК: 159.922.73

Дубенська В. В.,
Лановенко Ю.І., к.психол.н., доц.

КІБіТ, м.Київ

Ключові слова: перехідний вік; криза ідентичності; довіра до себе; сучасні юнаки.

Кожного дня життя людей наповнене виборами, які в тій чи іншій 
мірі змінюють звичний хід подій, руйнують напрацьовані автоматиз-
ми та створюють нові життєві сенси. Під час прийняття рішення люди 
або наближаються до світу, або, навпаки, відштовхують від себе світ та 
себе з світу. Найбільш чутливим до тенденції відкидання світу та себе є 
юнацький вік, під час якого явно проявляється поведінка, що не відповідає 
нормам суспільства. Тому люди цього віку потребують особливої уваги 
відносно виявлення психологічних механізмів та гармонізації відношень 
зі світом та самим собою. 
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Одним із головних механізмів взаємовідношень зі світом – це довіра 
до себе. Довіра до себе є важливим ресурсом для формування самостійної, 
аутентичної, суб’єктивної позиції в житті. Вона формує зв’язок людини 
зі світом та дає можливість без страху бути незрозумілим для інших, по-
казувати своє «Я» світу. 

Проте в сучасному житті більш доречно говорити про існування про-
блеми недовіри до себе. І насамперед проблема недовіри починається з 
особливостей виховання. Але у вітчизняній психології виховні процеси 
досліджувалися у контексті сімейних цінностей, тому довірі до себе було 
відведено одне з останніх місць, та і сам зміст цього феномену поясню-
вався надто примітивно. 

Найбільш вдало дана проблематика була розроблена в працях І.Анто-
ненка, О.Євстифєєвої, В.Зінченка, Т.Скрипкіної, які поєднували феномен 
довіри до себе та впевненості в собі. Праці К.Абульхановой-Славської, О.
Бодальова, О.Лєонт’єва, А.Петровського присвячені загальнотеоретичним 
проблемам спілкування та міжособистісним взаєминам; Я.Коломінським, 
І.Коном, О.Мудриком, А.Прихожаном було досліджено особливості фор-
мування особистості у юнацькому віці.

Тобто, проблема довіри до себе не існувала як окреме явище, яке по-
требує до себе уваги науковців. Вона скоріше виступала як умова, на фоні 
якої розгорталося багато інших явищ: довіра до світу, довіра до рідних, 
до друзів, колег. А оскільки юнацький вік – це один із самих нестабільних 
та кризових періодів дорослішання, то очевидним стає факт, що саме в 
цьому віці довіра до себе потерпає значні зміни. 

Метою нашого дослідження було визначити рівень та значущість дові-
ри до себе в сучасних юнаків. На основі даної мети ми висунули гіпотезу, 
що відсутність довіри до себе посилює кризу ідентичності юнацького віку. 
Для досягнення даної мети та перевірки ми: визначили особливості кризи 
ідентичності юнацького віку, провели теоретичний аналіз літератури з 
проблеми феномену довіри до себе, встановили головні критерії довіри 
до себе, виявили особливості довіри до себе в юнацькому віці.

Криза ідентичності – це період, коли старі навички ламаються, а нові 
потрібно створити власноруч, та не загубити своє «Я». Саме тому юнаки 
мають високу сенситивність до відкриття свого призначення. Головне 
завдання цього віку – здійснення первинної екзистенціальної інтеграції, 
усвідомлення заради чого (кого) я живу. Ця криза закінчується тоді, коли 
людина вміє себе розуміти, знає, чого вона хоче, знає, чим вона буде 
займатися в майбутньому, та що вона може дати світу. Тому, можна зро-
бити висновок, що криза ідентичності проходить максимально швидко та 
безпечно для тих юнаків, в яких чітко сформовані базова довіра до світу 
та довіра до себе. 
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Довіра до себе – це довіра власному відчуттю, це віра у свою неповтор-
ність, у свої сили, свою значущість та потрібність світу. На рівні емоцій-
них переживань людини цей феномен можна назвати як самоприйняття, 
яке розкриває внутрішній потенціал людини, дозволяє їй вільно вислов-
лювати свої думки та почуття, відчувати себе в безпеці та вільно взає-
модіяти зі світом, знати, що її завжди зрозуміють і підтримають. Якщо 
раніше довіра до себе сприймалась як передумова для існування чогось 
іншого, то зараз – це важливий базовий компонент життя кожної людини, 
без якого неможливе проектування майбутньої продуктивної та творчої 
життєдіяльності. Не зважаючи на те, що людина ніколи не пізнає себе та 
світ до кінця, саме довіра дає можливість відчувати себе частиною цього 
світу, проектувати в ньому своє майбутнє, будувати гармонійні відноси-
ни, створювати нові важливі для світу відкриття, та довіряти оточуючим 
без завищеного контролю над ними.

Для дослідження довіри до себе в юнацькому віці ми використали 
колірний тест, який був розроблений Максом Люшером в 1947 році, 
заснований на об’єктивному та універсальному для всіх сприйнятті ко-
льору. Індивідуальні переваги у виборі кольорів дозволяють визначати 
суб’єктивне відношення обстежуваного до себе, інших людей та світу в 
цілому. Наше дослідження складалося з чотирьох етапів (проводився у 
режимі онлайн-зустрічі): 

– перший – упорядкування респондентом кольорів за ступенем їхньої 
суб’єктивної приємності; 

– другий – через хвилину, не згадуючи попередній вибір, ще раз упо-
рядкувати їх за ступенем приємності (саме цей кольоровий вибір 
був покладений в основу визначення рівня стресового напруженого 
стану, який в юнацькому віці пояснюється проходженням кризи 
ідентичності); 

– третій – до кожного кольору позначити людину, яка з ним асоцію-
ється; 

– четвертий – етап інтерв’ю (досліджуваний за допомогою кольоро-
вих карток відповідав на питання нашого інтерв’ю). 

В нашому дослідженні прийняло участь 20 людей від 19 до 20 років. 
Після проведення перших двох етапів ми визначили середній вибір ко-
льорів, які обиралися нашими юнаками найчастіше. Узагальнений кольо-
ровий набір наших досліджуваних виглядає наступним чином: жовтий – 
оранжевий – рожевий – зелений – сірий – синій – коричневий – чорний. З 
цього ми зробили висновок, що сучасний юнак це – активна людина, яка 
постійно проявляє ініціативу, і все для того, щоб досягти своєї заповітної 
мети – щастя. В основі його активної діяльності лежать дві цікавості: пер-
ша – до свого внутрішнього світу, яка породжує бажання самопізнання, 
друга – інтерес до потойбічності та ізотеричності. У всьому цьому су-
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часний юнак прагне знайти себе, та своє «велике призначення», оскільки 
буденні, стереотипні речі його зовсім не цікавлять. Він звертає на щось 
увагу в тому випадку, коли це змушує проходити його через фізичну 
біль. Спокій в даному випадку є потребою, яка відправлена «в резерв», 
оскільки комфорт сприймається за слабкість. Все, що викликає проти-
річчя, заповнене рутиною та скандалами (побут, громадська діяльність, 
суспільство та його проблеми) сучасного юнака не цікавить, він цього 
уникає. Головним в його житті буде те, що приносить відчуття радості.

Проаналізувавши кольорові асоціації на питання з інтерв’ю, ми зроби-
ли висновок, що юнаки ставлять себе та свої потреби на перше місце; це 
є позитивним показником на шляху довіри до себе. При цьому відносини 
з іншими грають для них важливу роль і стоять на позиції відразу після 
себе; або ж навпаки – їм віддають останні місця, як показник того, що за-
раз це не являється пріоритетом для досліджуваного. Навчання та робота 
для юнаків є не дуже приємною зайнятістю, оскільки вони не вважають 
її своїм призначенням, не відчувають емоційно підвищеного стану, коли 
займаються нею. Ситуацію самостійного приймання важливого рішення 
наші респонденти асоціювали з кольором першої позиції – це означає, 
що юнак приймає себе в такий момент; але чим далі кольорова асоціація 
від перших позицій, тим більше юнак не приймає те відчуття напруги та 
мобілізації, яке потрібно для прийняття рішення, та обирає втечу. При 
виборі людини, до якої юнак в першу чергу звернеться по допомогу, дум-
ки розділилися навпіл: 50% досліджуваних обирали на місце цієї людини 
себе, інша половина скоріше зверталася до когось іншого, що показує 
протиріччя з головною цінністю сучасних юнаків – орієнтація на себе 
та самоствердження. У випадку самостійного прийняття рішення юнаки 
демонстрували більшу задоволеність від життя. Після останнього запи-
тання «якого кольору ви зараз?», юнаки обирали той, який асоціювали з 
собою, що говорить про те, в результаті інтерв’ювання наші досліджувані 
стали ближче до свого «Я».

Довіра до себе відіграє важливу роль у проходженні кризи ідентичності 
в юнацькому віці. В межах даної роботи ми не ставили за мету дослідити 
феноменологію юнацької кризи, тому при описі симптомів ми орієнтува-
лися на показники кольорового тесту Люшера (методологічно ці показ-
ники узгоджуються із симптомами вікової кризи). Ці дані дозволили нам 
розділити нашу вибірку на дві підгрупи: тих, хто довіряє собі (їх виявилося 
60%), і тих, хто не довіряє собі (40%). Застосувавши крос-табуляцію між 
кольоровими виборами та показниками нервово-стресового напруження, 
ми виявили, що (див. Рис. 1): 

– нульовий, низький та помірний рівні стресу виявилися нижчими у 
групі юнаків, які довіряють собі; 
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– високий рівень ексцентричності (самовираження назовні) та висо-
кий рівень працездатності проявилися на більш високих позиціях 
у тих юнаків, хто довіряє собі. 

Отже, як висновок можно зауважити, що відсутність в юнаків довіри 
до себе супроводжується посиленням як загального нервово-стресового 
напруження, так і його окремих симптомів, що на рівні юнацького віку 
можна трактувати як посилення кризи ідентичності. Звичайно, даний 
висновок потребує свого подальшого дослідження. Однак наша гіпотеза 
одержала своє, можна сказати, попереднє підтвердження.
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Рис.1. Співвідношення «довіри до себе» та показників 

нервово-стресового напруження
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Ключові слова: гра, відеогра, геймер, ігрова поведінка, типи гри, ігровий процес, 
задоволення.

Людство грало в ігри від початку свого існування, гра виконувала 
важливі функції тренування і навчання. Йоган Хейзінг в своїх трактатах 
описує гру як основу всієї діяльності людини, починаючи від мистецтва 
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і політики та закінчуючи війною. Саме тому ми вважаємо доцільним до-
слідити причини ігрової поведінки.

Для дослідження детермінант ігрової поведінки ми обрали метод ана-
лізу літератури, а також опитали окремих представників геймерів чому 
вони грають в ігри, щоб пересвідчитись що інформація отримана з літе-
ратури достовірна.

Всі ігри, не дивлячись на їх величезну кількість, можна розділити на 
категорії в залежності від того яка складова гри переважає. Цю теорію 
висунув Роджер Кайуа в роботі «Ігри і люди». 

● Agon. Ця група ігор представляє змагання. Ситуацію де штучно 
створюється рівність шансів і противники борються за першість. 
Часто в таких іграх при однакових матеріальних ресурсах головну 
роль для перемоги грають розумові навички конкурентів.

● Alea. Ігри на удачу, або будь які ігри де гравець не має приймати 
рішення або не може контролювати ситуацію. Випадковість в та-
ких іграх – це єдина рушійна сила гри і тільки від неї залежить хто 
переможе.

● Mimicry. Гра заключається в тому щоб стати вигаданим персонажем 
і поводитись відповідно. Людина не намагається переконати інших 
що вона і є цей персонаж, а використовує оточення і ситуацію щоб 
розважатись поки за маскою прихована його реальна особистість.

● Ilinx. Включає в себе такі ігри, які основані на прагненні до запамо-
рочення і заключаються в тому що гравець на якусь мить порушує 
своє сприйняття. В цей момент він піддається паніці. Для прикладу, 
таке саме відчуття виникає у людей під час катання на американ-
ських гірках або каруселі. Такі ігри зараз добре представленні на 
ринку за допомогою шолома віртуальної реальності.

В суспільстві досі є думка, що ігри це для дітей, і, з однієї точки зору, 
це правильно. Адже гра – це провідний вид діяльності дошкільників. І 
дітям необхідно грати для повноцінного розвитку. «В грі дитина пере-
ходить у світ правил та людських взаємовідносин», – писав психолог 
Данил Ельконін.. Проте Американська Асоціація розважально-програм-
ного забезпечення у щорічному звіті за 2018 рік подала статистику віку 
гравців. За її даними 65% геймерів старші 20 років. Транзактний аналітик 
Вадим Петровський пояснює це тим, що «гра – це реалізація наших твор-
чих можливостей, які в житті частіше за все лишаються не потрібними. 
Ми досягаємо тих цілей, яких не було в планах, але вони були в нашому 
потенціалі. Гра дає можливість необмеженої фантазії та творчості. Все 
стає всім, і ми можемо стати всім, причому тут і зараз. І це нереальне за-
доволення». В цьому різниця між дітьми і дорослими: діти грають, щоб 
пізнати свої можливості і збудувати свою особистість, а дорослі – щоб 
себе забути і себе перевершити.
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Причини через які люди грають в ігри:
Нагорода. Відчуття перемоги – одна з головних нагород гри. Воно 

змушує людину відчувати себе розумним, кмітливим, вмілим і викликає 
відчуття задоволення від добре зробленої роботи і видимих результатів. 
Без переходу з одного рівня на інший, більш складний, будь-яка гра скоро 
втратить сенс для гравця. За гру ніхто не ставить оцінок. Ніхто не обмежує 
в часі вирішення головоломок і немає негативних наслідків за невдачу, 
але даються заохочення за правильні варіанти. Гра ніяк не впливає на ре-
альність і не має наслідків в реальному житті, тому немає відчуття страху 
перед невдачею і знімаються обмеження.

Ефект занурення. Під час гри в відеоігри людина не відчуває себе па-
сивним спостерігачем, як під час перегляду фільму. Людина бачить світ 
очима героя протягом довгого проміжку часу, за рахунок цього персонаж 
стає рідним і співпереживати йому стає набагато легше. Інший аспект 
ефекту занурення заключається в свободі дій. Людина часто сама вирі-
шує куди піти і що зробити або як виконати ту чи іншу дію. В більшості 
ігор це всього лиш ілюзія вибору і сюжет все одно піде по заплановано-
му сценарію незалежно від наших дій, але є і такі ігри де від дій гравця 
залежить буквально все.

Часто ігри це можливість для людини спробувати себе в новій ролі, 
відвідати подію чи місце куди не можна потрапити в реальному житті. 
Також часто ігри це хороша симуляція реального життя. Такі як симуля-
тор економіки чи симулятор фермера. Більшість цих ігор не передають 
нам всі тонкощі справи, але допомагають зрозуміти основи. Більш частою 
причиною є все ж таки можливість бути ким завгодно, наприклад голов-
нокомандуючим армією, космонавтом що досліджує невідомі планети 
або ж героєм що вбиває дракона. Зараз існує така кількість відеоігор, що 
майже будь яку роль можна приміряти на себе.

Розслаблення та скидання напруги. Часто в ігри грають люди щоб 
відпочити та відволіктись від буденності життя, деякі геймери можуть в 
іграх вивільнять свої негативні емоції і бути більш вільними в своїх діях, 
через анонімність. Ніхто ніколи не дізнається хто знаходиться за профі-
лем персонажа. А отже можна сваритися на гравця який не сподобався 
або вбити його. Як альтернативний варіант дехто уявляє замість ігрового 
боса свого начальника, після перемоги над яким, геймери відзначають 
покращення самопочуття і підвищення працездатності. 

Дух змагань. Багато людей грають в ігри щоб перемагати і бути пер-
шим. В сучасному світі не у всіх є час професійно займатись спортом і 
займати призові місця на змаганнях, але граючи в ігри вони отримують 
те що хочуть. Таким людям приємно бачити своє ім’я на вершині списку 
лідерів у тетрісі. Ігри дають їм можливість в будь який час перевірити 
свої сили майже в будь якій сфері діяльності.
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Вбивство часу. Більшість людей сприймають гру як приємну розвагу 
або можливість зайнятись чимось. Людям не подобається відчуття очіку-
вання і часто ігри рятують від нього, особливо в транспорті під час подо-
рожей. Бо якщо вдома є фільми або книги, то в транспорті їх нема, якщо 
завчасно про це не піклуватися. Також людям важко нічого не робити і 
нічим не займатись. Саме тому ігри це досить популярний засіб від нудьги.

Втеча. Часто люди можуть з головою занурюватись в ігри, якщо в 
реальному житті у них проблеми. Таким чином вони намагаються відво-
ліктись, втекти від потреби вирішувати проблему або приймати важливі 
рішення. Часто це відбувається коли психіка ще недостатньо сформова-
на, в реальності мало яскравих і цікавих моментів або через конфлікти з 
близькими людьми чи колегами. В цьому випадку важливо розуміти, що 
гра не зможе надати підтримку, а лише перенесе вирішення проблеми на 
майбутнє.

Компенсація. Люди можуть грати в ігри для того щоб самостверди-
тись, довести собі і оточуючим свою спроможність, тому що в реальному 
житті це зробити складніше. В іграх ми можемо бути головними героями: 
сильними, сміливими, успішними, багатими і шанованими в суспільстві.

Також існує 8 типів задоволення від ігрового процесу. Цю тему впер-
ше підняв Марк ЛеБланк, він же вивів класифікацію задоволення, заради 
якого людина занурюється в ігровий процес:

• Гра як чуттєве задоволення – відчуття;
• Гра як вигадка що ожила – фантазія;
• Гра як історія що розвивається – сюжет;
• Гра як подолання перешкод – виклик;
• Гра як соціальна система – дружба;
• Гра як недосліджена територія – відчуття першопроходця;
• Гра як засіб вираження – експресія;
• Гра як заповнення часу – прийняття.
Одна гра для того щоб задовольнити гравця не повинна викликати 

відразу всі відчуття, достатньо 2-3 відчуття. Комусь хочеться розвивати 
свою історію і впливати на події. Іншому хочеться кожної секунди кидати 
виклик самому собі і бити свої ж рекорди. 

Висновок. Ми знайшли такі детермінанти ігрового процесу: відчуття 
нагороди, ефект занурення, симуляція реального життя, розслаблення, 
вбивство часу, дух змагань, втеча, та компенсація. Звичайно це не всі 
причини через які люди грають в комп’ютерні ігри, але на нашу думку 
це основні.
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Час від часу ми стикаємося з потребою надзвичайно конструктивно 
і точно висловити свою думку, послуговуючись засобами культурного 
мовлення, тобто дотриманням усталених мовних норм літературної мови 
та майстерним використанням виражальних засобів мови. 

У психологів така необхідність виникає під час кожного візиту клієнта 
протягом всієї професійної діяльності. Окрім того, що психологи мають 
вміти активно слухати людину, яка потребує консультації спеціаліста, їм 
особливо необхідно змістовно і послідовно висловлювати свої думки. Без 
правильності і логічності ваші висловлювання мають всі шанси залиши-
тися незрозумілими для слухача, а будь-які поради, без урахування цих 
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умов не матимуть жодної користі. Зважаючи на це, абсолютно справед-
ливо буде звинувачувати вас у професійній некомпетентності і розумно 
стверджувати, що вся ваша діяльність, як психолога, позбавлена сенсу, 
адже головне завдання – допомогти клієнту вирішити хвилюючі його 
проблеми або подолати труднощі, які завдають йому моральної шкоди 
чи заважають жити повноцінним щасливим життям. 

Якщо в масштабному розумінні сформулювати поняття «психолог», 
то це лікар, який спеціалізується на зціленні не тілесних ушкоджень, а 
душевних і моральних вад, реабілітує втрачені контакти між людьми. Вони 
звертаються по допомогу до психологів відчуваючи душевні страждання. 
В цей період їх сприйняття, як правило загострене та надзвичайно чутливе, 
і тому будь-яке неправильно висловлене чи неправильно підібране слово 
має руйнівну силу як для встановлення чи підтримання контакту між клі-
єнтом і психологом, так і безпосередньо для особи клієнта. Сприймаючи 
все буквально і без урахування можливих наслідків, вони приймають 
необмірковані рішення і діють під їх впливом. Через це спеціаліст має 
завжди чітко і конкретно висловлювати свою думку, пропускаючи її крізь 
призму сприйняття свого клієнта, оцінити можливі наслідки і передба-
чити наперед реакцію людини, яка знаходячись у психологічно тяжкому 
і нестабільному стані, шукає підтримки та поради конкретно в ньому. 

Часом до психолога звертаються з проханням допомогти розібратися 
в почуттях і емоціях, які клієнт не має можливості осягнути сам через їх 
насиченість чи, навпаки, неочевидність. В таких випадках у фахівця дуже 
гостро виникає потреба висловити свої думки, бо передавати емоції, а тим 
паче чужі, словами надзвичайно складно. 

Найрозповсюдженішими проблемами серед клієнтів є постійне від-
чуття депресії, тривоги, неспокою, стресу. Вони «заплутались у собі», 
не знають чого хочуть від життя або відчувають тотальне незадоволення 
від самих себе. Вирішення такого роду проблем розвивається у двох на-
прямках: по-перше, визначити всі можливі причини пануючого душевного 
стану, а по-друге, ліквідувати їх, використовуючи засоби ефективного 
мовлення, щоб переконати людину подивитися по-іншому на ситуації, 
що складаються навколо чи змінити ставлення до них. А ефективність 
мовлення існує тільки за умови його культури. 

Отже, рівень професійної діяльності психолога прямо залежить від 
рівня культури його мовлення. 
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Сьогодні наша держава для забезпечення територіальної цілісності 
України вимушена проводити бойові дії. Суспільно-соціальний стрес, 
пов’язаний з неоголошеною війною українського народу проти проросій-
ських незаконних озброєних формувань, окупацією українських терито-
рій, нестабільною внутрішньою політичною та економічною ситуацією, 
постійно зростаючим негативним інформаційним навантаженням є вкрай 
негативним фактором щодо суспільного здоров’я, особливо постражда-
лих внаслідок бойових дій [4]. Серед яких можна виділити дві основні 
групи: безпосередньо учасники подій (військовослужбовці, волонтери, 
мирне населення окупованої території Донецької та Луганської областей) 
та особи, які опосередковано стали причетними до бойових дій (родичі 
військовослужбовців, медичний персонал, представники служби поря-
тунку, психологи). 

Таким чином, пропрацювання психологічних травм та підвищення 
психологічної пружності потребують не лише учасники бойових дій, а 
також їх родини та найближче оточення. Психологічна підтримка військо-
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вослужбовців, які повернулися із зони бойових дій, є одним із важливих 
чинників повернення ветеранів до звичного життя в суспільстві. 

Проходячи військові службу в Збройних Силах військовослужбовці 
стикаються з безліччю проблем, їх професія дуже специфічна та потре-
бує високої фізичної, моральної та емоційної витривалості. Збройні Сили 
України – це військове формування, на яке відповідно до Конституції 
України покладаються оборона України, захист її суверенітету, терито-
ріальної цілісності та недоторканості [1]. Специфіка професійної діяль-
ності військовослужбовців полягає в тому, що вони змушені постійно 
адаптуватися до змін, пристосовуватися до життя «за статутом» – це 
понаднормовий робочий день, готовність 24 години на добу приступити 
до виконання службових обов’язків, дотримання посадових обов’язків та 
розпорядку дня. Військовослужбовці піддаються постійному фізичному, 
емоційному та розумовому навантаженню, мають постійно вдосконалю-
вати свої знання та вміння та здавати нормативи. Вони мають бути готові 
в будь який момент та в найкоротший термін транспортуватися в інший 
кінець країни на довгий термін та при необхідності почати приймати 
участь в бойових діях. 

Військова служба є державною службою особливого характеру та має 
види: строкова військова служба; військова служба за призовом під час 
мобілізації, на особливий період; військова служба за контрактом осіб 
рядового складу; військова служба за контрактом осіб сержантського 
і старшинського складу; військова служба (навчання) курсантів вищих 
військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які 
мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підго-
товки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки; 
військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; військова 
служба за призовом осіб офіцерського складу. [2].

Соціальна адаптація військовослужбовців до цивільного життя – це 
цілісний та важкий процес, що пов’язаний з пристосуванням до пев-
них умов та особливостей мирного життя, ринкових відносин, попиту 
на ринку праці, який передбачає створення умов які б забезпечили 
працевлаштування військовослужбовця після звільнення з військової 
служби [4; 9; 10].

При адаптації до цивільного життя військовослужбовці стискаються 
з значною низкою проблем, детально ми розглянули декілька з них: 
неготовність до життя в мирних умовах (напруженість у відношеннях 
з суспільством, агресивність, тривожність, думки про те, що оточую-
чі не розуміють його); ПТСР, його прояви та наслідки (не розуміння 
того, що з ним відбувається, нав’язливі спогади про травмівну подію, 
підвищена збудливість); вживання психоактивних речовин та залеж-
ність від них [9].
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Для перевірки рівня розповсюдженості ПТСР та залежностей серед 
ветеранів у дослідженні були використані такі емпіричні методи до-
слідження: формалізоване психодіагностичне інтерв’ю з комбатантами 
для діагностики ймовірності ПТСР (містить 17 питань, спрямованих на 
визначення ступеню вираження посттравматичного стресового розладу; 
інтерв’юв; діагностика алкогольної та наркотичної залежності Хелпера 
(тест містить 61 запитання та допомагає визначити наявність та ступінь 
залежності); Опитувальник посттравматичного зростання (складається 
з 21 твердження з шістьма можливими варіантами відповідей, що від-
повідають п’яти шкалам: ставлення до інших, нові можливості, сила 
особистості, духовні зміни та підвищення цінності життя та дають змогу 
оцінити в якій сфері життя відбулося зростання після проходження вій-
ськової служби) [9].

Результати дослідження ще проходять аналіз та виведення законо-
мірностей. Водночас, дослідження показало, що у 40% опитаних спосте-
рігаються ознаки ймовірності розвитку ПТСР і вони потребують психо-
логічного супроводу чи психологічної допомоги. 45% діагностованих 
військовослужбовців вибірки продемонстрували ознаки ранньої стадії 
алкоголізації та потребують допомоги спеціалістів. Переважна більшість 
з респондентів відчувають, що проблема залежності заважає їм якісно 
пристосовуватись до нового життя в мирних умовах. 

У результаті дослідження вже на цьому етапі можна стверджувати, 
що наявність у військовослужбовців посттравматичного стресового роз-
ладу та алкогольної або наркотичної залежності негативно впливає на їх 
адаптацію до мирного життя [4;5]. На основі теоретичного та емпіричного 
дослідження вдалося визначили напрямки психологічної допомоги, що 
спрямовані на лікування та попередження виникнення посттравматичного 
стресового розділу та залежностей у військовослужбовців.

Для проведення успішної адаптації військовослужбовців до мирного 
життя та збереження їхнього здоров’ї та соціального і психологічного 
благополуччі колишнього виділяються три основних напрямки соціаль-
но-психологічної реабілітації комбатантів: психофізіологічий; психоко-
рекційний; соціально-психологічний.

Психофізіологічний напрямок включає в себе комплексну психологіч-
ну діагностику, яка дозволяє виявити наявність психотравми, ідентифіку-
вати її та провести оцінювання. Для обстеження рекомендується палітрку 
широко відомих методик, зокрема: MMPI, 16-факторного опитувальника 
Кеттела, теста Айзенка, теста Лобі (відношення до захворювання), РCK 
(рівень суб’єктивного контролю), опитувальника САН (самопочуття, ак-
тивність, настрій), опитувальника Спілбергера (особистісна і реактивна 
тривожність), тест «Потреба у досягненні» [4; 9; 10].

В основу психокорекційної та соціально-психологічної роботи реко-
мендовано наступні психотерапевтичні підходи: психологічне консуль-
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тування; сугестотерапія; гетеро- та ауторелаксаційні техніки; когнітивну 
психотерапію; психологічний дебрифінг; транзактний аналіз; психодраму; 
музичну психокорекцію; метод біологічного зворотнього зв’язку та ін.

Таким чином, метою психологічної адаптації військовослужбовців є 
відновлення їх психічного здоров’я та пристосування до умов мирного 
життя. Для успішної їх адаптації необхідно: розробити та впровадити 
навчальний комплекс зі здорового способу життя (психологічний аспект 
занять має надати можливість військовослужбовцям поглибити знання про 
себе, свої почуття, особливості прийняття рішень, а соціальним компонен-
том стане формування у військовослужбовців навичок комунікабельності, 
спілкування та набуття соціальних навичок, знань і умінь, що необхідні 
для ведення здорового способу життя); розробити та впровадити лекції 
та семінари для військовослужбовців, що будуть орієнтовані на попере-
дження вживання психоактивних речовин та алкоголю (потрібно надати 
військовослужбовцям основні знання про наркотичні речовини та алко-
голь та особливості розвитку залежності, а також знання про медичні та 
соціальні наслідки вживання алкоголю та наркотиків, допомогти сформу-
вати вміння казати “ні”, а також уміння звертатись за допомогою у разі 
необхідності); тренінгові програми з підвищення психолого-професійної 
компетентності (надання початкових, мінімальних знань з психології осо-
бистості, специфіки служби у Збройних Силах, особливостей психології 
стресу та особливостей залежності, лікування і реабілітації алкоголізму 
та наркоманії) [9].

Підсумовуючи сказане, можемо стверджувати, що адаптація ветеранів 
до мирного життя (та при необхідності реабілітація) повинна містити: 
позитивні зміни в соціальній та професійній сферах життєдіяльності; 
зниження рівня соматичних захворювань, смертності та супутніх розладів 
(наприклад, алкоголізму); тривале поліпшення самопочуття; зниження 
рівня інтенсивності та кількості діагностованих симптомів; задоволення 
ветерана отриманою допомогою та підвищенням якості життя.
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За останні десятиріччя комп’ютер став важливим та невід’ємним атри-
бутом повсякденного сучасного життя. У процесі взаємодії людини та 
комп’ютера виникає безліч проблем, найактуальнішою з яких є пробле-
ма змін у психіці та особистісній сфері людини. Особливо це стосується 
підлітків, психіка яких є більш незахищеною, а тому і вразливішою в 
порівнянні з дорослими. 

В Україні у 2019 році кількість інтернет-користувачів збільшилась на 
8% порівняно з минулим роком. Про це свідчать результати дослідження 
Інтернет асоціації України. Так, на сьогодні всесвітньою мережею регу-
лярно користуються 22,96 млн українців, або 71%, порівняно з показ-
ником 63% станом на кінець 2018 року. Серед регулярних користувачів 
15% – це люди віком від 15 до 24 років [9]. Тож, враховуючи масовість 
використання цифрових технологій в українському суспільстві, особливо 



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXIV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 183

серед підлітків, актуальною є проблема комп’ютерно-ігрової та інтернет- 
залежності та її вплив на здоров’я. 

Проблему комп’ютерної залежності досліджують психологи, педа-
гоги та соціологи. Вперше комп’ютерну та інтернет-залежність почав 
розглядати у 1995 році А.Голдберг, який присвятив даному феномену 
цілу низку ґрунтовних досліджень. Великий внесок у вивчення інтернет 
та комп’ютерної залежності внесли такі закордонні вчені як С.Бернштейн 
(S.Bernstein), М.Гріффітс (M.Griffits), О.Дубровіна, С.Кінг (S.King), 
Б.Мандель, Т.Богачева, Ф.Саглам, Дж.Салер (J.Suler), К.Янг (K.Young), 
А. Войскунський, Т.Дуброва, А.Єгорова, С.Фадеєва, А.Тімофеєва тощо. 
Серед українських фахівців, що в різних аспектах досліджують феномен 
комп’ютерно-залежної поведінки, відзначилися Т.Больбот, Т.Вакуліч, 
Т.Карабін, В.Посохова, Н.Бугайова, Г.Пілягина, О.Чабан, Л.Юр’єва тощо. 

Так, Т.Дуброва підлітковий вік визначає як період формування цін-
ностей, розширення соціальних контактів, які дуже часто дитина змінює 
віртуальним спілкуванням [3]. 

Б.Мандель називає основний критерій, що розмежовує Інтернет-залеж-
ність та звичайне захоплення комп’ютером та мережею – наявність/відсут-
ність шкоди фізичному та психічному здоров’ю, соціальному життю [4].

На думку Н.М.Бугайової, залежність, яка виникає в результаті надмір-
ного перебування у мережі Інтернет призводить до порушення психологіч-
ного стану та адекватної взаємодії з реальним світом, яке супроводжується 
порушенням розумової діяльності та сну [2].

Комп’ютерна залежність – це потяг до Інтернету та комп’ютерних ігор, 
що характеризується згубною дією на побутову, навчальну, соціальну, 
робочу, сімейну, фінансову сфери діяльності [5]. 

Залежність розвивається за такими стадіями: 
1) легкий розлад (людина захоплюється комп’ютерними іграми, від-

даляється від родичів); 
2)  знижується працездатність, з`являються нав`язливі думки, різко 

зростає потяг до стимуляторів, до психічних розладів додаються 
головний біль, перепади тиску, ломить кістки; 

3)  соціальна дезадаптація [7]. 
Причинами комп’ютерно-ігрової залежності є занурення у віртуальне 

середовище, яке обумовлено внутрішніми психологічними конфліктами, 
викликаними, наприклад, проблемами в особистому і сімейному житті. 
Поринаючи у віртуальну реальність, людина як би захищає себе від яки-
хось проблем, тривоги, комплексів. Віртуальний світ може використову-
ватися нею як засіб компенсації невдач [8]. 

З кожним роком, з розвитком Інтернету та комп’ютерних технологій, 
ситуація стає все більш небезпечною, причому, групу ризику становлять 
підлітки. У розвинутій кожній країні світу вводяться заходи, спрямовані 
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на профілактику кібер залежності. Так, в Китаї (де в порівнянні з іншими 
країнами кількість жертв комп’ютерних ігор найбільш високо) вводять-
ся спеціальні правила для MMORPG-гравців: гравці, які проводять в грі 
більше покладеного часу, отримуватимуть менше очок досвіду, знахо-
дять менш цінні предмети тощо. Якщо ж гравці проведуть у грі більше 
п’яти годин, то кожні 15 хвилин вони отримуватимуть повідомлення: 
«Ви вступили в нездоровий час гри. Будь-ласка, припиніть користування 
інтернетом і відпочиньте. Якщо ви цього не зробите, то постраждає ваше 
здоров’я, а всі очки, зароблені вами в грі, обнуляться». У Південній Кореї 
для кібераддиктів створюють спеціальні клініки, а уряд країни проводить 
спеціальну компанію з попередження про небезпеку зловживання цим 
видом розваг. За повідомленням агентства СNews «Влада малайського 
міста Subang Jaya, недалеко від столиці Куала-Лумпур, збираються ввес-
ти «комендантську годину» для любителів онлайнових ігор в зв’язку із 
збільшенням числа інтернет-залежних підлітків [10]. 

Небезпека комп’ютерної залежності підлітків полягає у постійних 
стресах, проведенні багато часу біля монітору, відсутності фізичного на-
вантаження, переїданні, що призводять до серйозних проблем з психікою, 
головного болю, погіршення зору, ожиріння. 

Для емпіричного дослідження формування та впливу комп’ютерної 
залежності на особистість нами були використані наступні емпіричні 
методи: 

● тест «Спосіб скринінгової діагностики комп’ютерної залежності» 
Кімберлі Янг, за допомогою якого визначено наявність та тяжкість 
залежності серед учнів загальноосвітнього навчального закладу; 

● анкета «Підліток в комп’ютерній грі», за допомогою якої виявлено 
залежних від комп’ютерних ігор;

● тест «Діагностика акцентуацій характеру» Г.Шмішека, за допомо-
гою якого продіагностовано типи акцентуації характеру та темпе-
раменту підлітків. 

В дослідженні прийняли участь учні 9 класу СЗШ № 321 м. Києва, у 
кількості 25 чоловік.

Дослідження проводилося в три етапи:
1) на першому етапі були отримані дані про наявність Інтернет-за-

лежності в загальній вибірці у ряду досліджуваних, а також їх за-
лученість в рольові комп’ютерні ігри;

2) на другому етапі були отримані дані про акцентуації характеру в 
групі досліджуваних;

3) на третьому етапі проводився порівняльний аналіз акцентуацій 
характерів у комп’ютерно-залежних підлітків, залучених і незалу-
чених в рольові онлайн комп’ютерні ігри.
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В досліджуваній групі відсоток підлітків, які перебувають на стадії 
залежності, виявився невеликий. Захопленість комп’ютерними іграми в 
даній групі існує, але вона знаходиться на нормальному рівні, де ще діти 
здатні контролювати свій час перебування як в мережі інтернет, так і в 
грі в цілому. Конкретно же тест «Діагностика комп’ютерної залежності» 
Кімберлі Янг показав, що (див. Рис.1):

–  20  %  досліджуваних знаходяться на стадії захопленості;
–  60%  з ризиком розвитку комп’ютерної залежності;
–  20%  продемонстрували наявність комп’ютерної залежності.
За результатами анкетування «Підліток в комп’ютерній грі», ми з’ясу-

вали, що грають в комп’ютерні ігри 84% досліджуваних підлітків, серед 
яких 57% віддають перевагу рольовим комп’ютерним іграм. В середньому 
на гру підлітки витрачають 2 години в день, причому більшість використо-
вують комп’ютерні ігри як засіб відходу від проблем. 

Аналіз за методикою Шмішека, що призначена для діагностики акцен-
туацій характеру і темпераменту, продемонстрував наступні результати, 
представлені на Рис. 2.

За даними результатами видно, що в нашій вибірці переважають такі 
типи акцентуацій: демонстративний тип, гіпертимічний тип, екзальто-
ваний тип і циклотимічний тип. В цілому це характеризує групу в плані 
спрямованості на спілкування, встановлення контактів, енергійність, 
балакучістю, здатністю до співпереживання, вразливість. Однак настрої 
в групі підлітків бувають нестійкими, що веде за собою періодичне па-
діння працездатності, а також до втрати інтересу, як до самої роботі або 
навчальної діяльності, так і до оточуючих людей.

Рис. 1. Розподіл досліджуваних відповідно до стадій комп’ютерної залежності
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Зіставлення акцентуації характеру у комп’ютерно-залежних і незалеж-
них підлітків, тобто тих, що перебувають на стадії захопленості, залучених 
і не залучених в рольові комп’ютерні ігри, дозволило нам прослідкувати, 
чи змінюється характер підлітка у разі наявності комп’ютерно-ігрової 
залежності.

Порівняння процентного вираження акцентуацій характеру у залежних 
та незалежних підлітків відображено на Рис. 3.

У підлітків, що мають комп’ютерну залежність, превалюють такі типи 
акцентуації: застрягливий (на 40%), збудливий (на 40%) та дистимічний 
(на  40% більше ніж у незалежних підлітків). Такі акцентуації можуть 

 

Рис. 2. Розподіл акцентуацій характерів у вибірці

 
Рис. 3. Розподіл акцентуацій характерів у комп’ютерно-залежних 

та незалежних підлітків
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призводити до значного порушення адаптації у суспільстві – погіршен-
ня успішності в навчанні, низького рівня контактності, конфліктності, а 
також до погіршення як психічного так і фізичного здоров’я підлітків.

В той же час, у підлітків, які не мають комп’ютерної залежності, пере-
важають гіпертимний тип (на 40%) та емотивний (також на 40% більше). 
Такі підлітки схильні до підвищеного настрою, рухливості, енергійності, 
оптимістичності, високого життєвого тонусу, хорошого апетиту та здо-
рового сну. Вони контактні, характеризується чутливістю, вразливістю і 
глибокими емоціями. 

Для подолання комп’ютерно-ігрової залежності підлітків дієвими ме-
тодами можуть бути: 

– регламентування часу для роботи за комп’ютером або встановлення 
та використання спеціальної програми-таймеру, яка регулює пере-
бування за монітором;

– онлайн-навчання спільно з дорослими основам WEB-дизайну або 
програмуванню; спонукання до участі у конкурсах програмістів, 
олімпіадах, інших змаганнях, займатися спортивним програмуван-
ням, вивчати іноземні мови, вчитися вирішувати реальні життєві 
завдання.

Також, бажано враховувати наступні рекомендації: 
– звернути увагу на ігри, в які грає підліток, тому що деякі з них 

можуть стати причиною його безсоння, роздратованості, агресії, 
специфічних страхів;

– запропонувати підлітку інші можливості проведення часу; 
– не дозволяти підлітку розважатися в комп’ютерному клубі вночі; 
– потрібно навчати підлітка критично відноситися до комп’ютерних 

ігор, показуючи, що це мала частина доступних розваг, що життя 
різноманітне, а гра не замінить спілкування;

– у випадку, якщо батьки не можуть самостійно вирішити проблему 
комп’ютерної залежності підлітка, потрібно звернутися до психо-
лога і в спеціалізовані психологічні центри.

Тож, ми можемо зробити висновок, що комп’ютерно-залежні підлітки 
характеризуються більшим спектром акцентуацій, чим незалежні. Крім 
того, акцентуації у залежних підлітків мають соціально-несприятливу 
спрямованість, що додатково посилює необхідність запобігати цій про-
блемі. 

Батькам підлітків, що вже мають комп’ютерно-ігрову залежність, вар-
то ознайомитися та скористатися запропонованими методами подолання 
комп’ютерної залежності, враховуючи корисні рекомендації, що спрямо-
вані на досягнення цілі. 
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Поява в житті суспільства системи загальної обов’язкової середньої 
освіти зумовила виділення особливого періоду в розвитку дитини – мо-
лодшого шкільного віку. Він відсутній у дітей, які взагалі не вчились у 
школі або ж освіта яких завершилася на цій початковій ланці.
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У цей період відбувається активне анатомо-фізіологічне дозрівання, 
продовжується ріст серцевого м’яза, зростає роль другої сигнальної сис-
теми (мови) тощо.

Вчені протягом довгих років досліджували особливості розвитку 
дитини в молодшому шкільному віці. Зокрема: Савчин М.В., професор, 
доктор психологічних наук протягом 1980 – 1990 рр. досліджував психо-
логічні проблеми навчання, виховання і розвитку школярів, Павелків Р.В., 
доктор психологічних наук, професор, який розглядав проблеми станов-
лення і розвитку моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці, 
Орап М.О., Токарева Н.М., доктора психологічних наук, доценти в своїх 
наукових посібниках також проаналізували особливості розвитку молод-
ших школярів тощо. Не залишають поза увагою психічний розвиток дітей 
у початковій школі й науковці інших вищих навчальних закладів України.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати спеціальну літературу, щодо психологічних осо-

бливостей молодших школярів.
2. Дослідити психологічні особливості дитини молодшого шкільного 

віку.
3. Проаналізувати формування особистості молодшого школяра.
4. Визначити психологічні новоутворення у дітей молодшого шкіль-

ного віку.
5. Проаналізувати психологічну готовність молодшого школяра до 

навчання в школі.
Молодший шкільний вік – особливий період дитячого психічного 

розвитку, який триває від 6/7 років до10/11 років і відповідає періоду 
початкової освіти у сучасній школі.

У цьому віці відбувається змінення образу і стилю життя: нові вимоги 
відповідно до нової соціальної (статусної) ролі – учня, принципово новий 
вид діяльності – навчання (основою якого є пізнавальний інтерес).

Це період набуття нових і удосконалення наявних навичок – від чи-
тання і писання до гри у футбол, плавання, гімнастики, танців, катання 
на велосипеді тощо.

Характер у цьому віці тільки формується. Через недостатню сформо-
ваність вольових процесів спостерігаються імпульсивність поведінки, 
капризність, упертість.

Центром зосередження зусиль дитиною є випробування себе, прийнят-
тя і вирішення складних задач, що постають перед школярем як внаслідок 
виклику самому собі, так і в результаті впливів ззовні і від оточення.

У дітей молодшого шкільного віку виникають і поступово формуються 
основні новоутворення, такі як: довільність, рефлексія, суб’єктивність тощо. 

Проаналізувавши психологічну готовність молодшого школяра до 
навчання в школі, можна зауважити, що необхідний і достатній рівень 
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психічного розвитку дитини, це і є готовність до навчання, його особи-
стісна і інтелектуальна готовності. 

Отже, слід мати на увазі, що цілі і зміст освіти не є чимось остаточним, 
раз і назавжди визначеним, а від так специфічні особливості молодшого 
шкільного віку як особливої ланки шкільного життя також не можна вва-
жати остаточними. Сьогодні можна говорити лише про найбільш харак-
терні і відносно сталі риси цього віку, враховуючи, що переосмислення 
суспільством цілей і ролі початкової освіти призведе й до зміни його місця 
та значення у психічному й особистісному розвитку дитини. 
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ВФ КІБіТ, м. Вінниця

Домашнє насильство продовжує існувати в умовах сучасних нових 
можливостей, необмеженого вибору, свободи слова і технічного прогре-
су. За 2019 рік в Україні майже 1 млн осіб потерпіли від домашнього на-
сильства. Що означає, що ця проблема має серйозне соціальне значення 
в нашій країні та потребує пошуку дієвих способів протидії [4]. 

Відповідно до закону України про запобігання та протидію домаш-
ньому насильству, це поняття означає дії або бездіяльність сексуального, 
фізичного, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в 
сім’ї чи між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або 
між особами, які спільно проживають чи проживали однією сім’єю, але 
не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, а також 
погрози вчинення таких діянь [5].

Якщо порівняти статистику фізичного та сексуального насильства жінок 
в Україні з іншими країнами, то показник досить невисокий 13,2 % украї-
нок визнали, що хоча б раз переживали насильство в родині ( в Німеччині 
22%, в США 35,6%, в Пакистані 85%) [3].

Щоправда, ці невисокі показники, можуть бути через те, що респон-
денти замовчують факти сімейного насильства через вплив культури та 
менталітету. В нашій країні досі присутні стереотипи: «сміття з хати не 
виносять», «б’є – значить любить» і так далі. Якщо говорити про сексу-
альне насильство, то велика кількість жінок не засуджують статевий акт 
без згоди, якщо він був між подружжям або між партнерами, які живуть 
разом. Причиною цього є те, що в багатьох сім’ях стосунки між подруж-
жям не рівні: дружина є залежною від чоловіка фінансово, психологічно, 
соціально, тощо.

Психологічне чи економічне насильство в сім’ї також є досить недооці-
неними. Адже вважається, що це звичайні конфлікти родини, повторювані 
сварки і не приділяють цьому ніякої уваги. Але психологічне насильство 
– це свідома поведінка, використання власної переваги і контроль над 
своєю жертвою, а економічне насильство – це свідоме ігнорування по-
треб тих членів сім’ї, які є залежними та потребують догляду, серед них 
домогосподарки, люди похилого віку, інваліди, діти. 

Не слід забувати, що жертвами психологічного насильства можуть бути 
й чоловіки. Найчастіші форми психологічного насильства над чоловіка-
ми є контроль за фінансовими витратами; контроль над тим, як партнер 
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розпоряджається власним часом; обмеження щодо зустрічей з друзями чи 
родичами; вимагання детальних звітів з фотографіями, тощо [1]. 

На нашу думку домашнє насильство в Україні має місце через безкар-
ність, недостатність інформації, а також через страхи жертви. 

Взагалі, перші етапи складно одразу помітити, тому жертва звикає і 
втрачає здатність оцінювати ситуацію. Та коли ситуація стає нестерпна, 
то від кривдника не йдуть через відсутність альтернативного місця про-
живання, бажання зберегти сім’ю заради дитини, моральні устої батьків 
або релігії. Також через страх від того, що може стати ще гірше або через 
те, що соромно визнати свою слабкість. 

За останні кілька років Урядом України було розроблено кілька за-
ходів, що сприяють протидії насильства. Наприклад, у 2017 році був 
виданий закон “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, 
що передбачає кримінальну відповідальність у таких випадках, а 11 
січня 2019 року, в Україні набув чинності закон, який вносить зміни до 
Кримінального кодексу щодо обов’язкової обопільної згоди на секс [6]. 
Крім того було відкрито цілодобову “гарячу лінію” для жертв сімейного 
насильства, передбачають також створення в Україні інфраструктури для 
корекційних програм, щоб перевиховувати кривдників та спеціалізовані 
притулки для тих, хто пережив домашнє насильство [10]. 

На нашу думку, влучним засобом боротьби з домашнім насильством 
є поінформованість. Чим більше ми будемо про це говорити, залучати 
людей, розповідати, як захиститись, тим менша може бути кількість по-
страждалих. Одним із дієвих способів можуть бути передачі, або телеві-
зійні шоу про заходи протидії домашньому насильству. Таких заходів є 
декілька, зокрема: терміновий заборонний припис стосовно кривдника, 
обмежувальний припис стосовно кривдника, взяття на профілактичний 
облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи, направлення 
його на проходження програми для кривдників. Можна проводити заходи 
або щотижневі уроки в закладах середньої та вищої освіти з сімейного 
виховання, аби майбутнє покоління мало достатню кількість інформації 
про родинні цінності. Також державі потрібно повністю забезпечити за-
хист потерпілим, щоб вони не боялись, що їх звернення у поліцію можуть 
обернутись трагедією, і були впевнені, що кривдників буде справедливо 
покарано. 
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В умовах постійних змін, спостерігається тенденція погіршення 
здоров’я в вектор хронічних психосоматичних захворювань, вчасності 
алергічних проявів. Кількість населення, що страждають від алергічних 
захворювань дедалі збільшується, інтерес населення стосовно факторів 
впливу і значення хвороби у житті людини також зростає. 
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Перше що варто відзначити це неспецифічна спадковість і вродже-
на обтяженість соматичними порушеннями. Цей феномен відповідає за 
вроджені фізичні і психічні особливості, отримані ще до народження. Да-
ний фактор прийнято вважати значимим, значно підвищує ризик розвитку 
психосоматичних захворювань, але не вирішальним [1].

Також на появу і загострення психосоматичних захворювань впливає 
зміна в діяльності центральної нервової системи. Причиною цих змін може 
бути також спадково-генетичні чинники, особливості внутрішньоутроб-
ного розвитку, розвиток дитини після народження, психо-емоційні ста-
ни які дитина відчуває в період дорослішання, а також можливі фізичні 
травми хребта, або структур головного мозку. З цього можна підкреслити 
конкретну структуру головного мозку пошкодження і порушення в роботі 
якої найбільше впливає на появу неврозів, схильності до частих стресів і 
тривог – лімбічна система. Вона відповідає за вегетативне представництво, 
регуляцію емоцій, потягів, сексуальної поведінки. У вісцеральної системі 
при психосоматичних захворюваннях виникає придушення саморегуляції, 
відбувається їх відносна незалежність від механізмів, що відбуваються в 
вищій нервовій діяльності [5].

З попередніх двох чинників випливає наступний фактор – особистісні 
особливості. Цей фактор не тільки зачіпає вроджені і фізіологічні особли-
вості, в нього входить і набуті якості, і психологічні особливості, і тип 
темпераменту, і вікові психологічні новоутворення, і особливість проход-
ження криз, і особливості характеру. Відзначають поєднання наступних 
особистісні фактори відповідають за схильність до розвитку психосома-
тичних захворювань: низький поріг чутливості до подразників, труднощі 
в адаптації, висока інтенсивність реакцій на зовнішні подразники, висока 
активність захисних механізмів, переважання негативних емоцій, а також, 
замкнутість, тривожність, схильність до частого і легкого виникнення 
фрустрацій, недовірливість, завищені вимоги на досягнення високих по-
казників, стриманість, шаблонність в мисленні, сенситивность, ригідність 
в хронічних проблемних ситуаціях [1; 9].

Наступний фактор – стан особистості. Особливість особистісних ста-
нів є їх мінливість і схожість з рухом маятника. Сильні і часті коливання 
показників настрою від захвату до зневіри збільшують гостроту пере-
живання життєвих труднощів. Відзначаються певні стани що сприяють 
застяганню в психотравмівних подіях: пригніченість, низька активність 
і підприємливості, відчуженість, замкнутість, страх, чутливість, почуття 
безвиході, безнадійність, безпомічність, пасивна агресивність, невіра в 
свої сили. У той час активна позиція до подій, реалізація своїх поривів, 
помірне позитивний емоційний стан, впевненість в можливості управляти 
подіями сприяє виходу з психотравматичних подій, стресу і психосома-
тичних розладів [1; 5].
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До факторів також можна відзначити оточення, а саме сімейні стосунки 
і значуще близьке оточення. Формування особистості людини відбува-
ється під впливом близького оточення, а саме її сім’ї [1].

Окремим фактором виділяють – кризи. Найчастіше саме вікові кризи, 
найяскравіші з них це підлітковий вік, але він не єдиний. Період походу 
дитини в школу не менш важливий, саме в той період сім’я відходить на 
другий план, і перша вчителька стає авторитетом, а учні класу – другою 
сім’єю. І відносини в першому класі стають вирішальними в подальшій 
поведінці дитини, в стінах цього навчального закладу. Вікова криза – це 
умовне позначення перехідних життєвих періодів від народження до смер-
ті, подібна концепція розглядається у авторів, які визнають поетапність 
розвитку. Вікові етапи включають в себе періоди розвитку і періоди ста-
більності. Вікові кризи визначається як цілісні трансформації особистості, 
регулярно утворювались при зміні стабільних періодів. Вони припускають 
виникнення основних психологічних новоутворень, які призводять до руй-
нування єдиної думки про світ і формування нового уявлення. Криза – це 
поворот у розумінні свого життєвого шляху, завдяки йому формуються 
нові цінності, а деякі попередні втрачають свою значимість [2; 5].

Стосовно алергічних захворювань особливий вплив на їх появу 
здійснює стрес. Стрес – це неспецифічна відповідь організму на вплив 
шкідливих агентів, що виявляється в симптомах загального адаптацій-
ного синдром, також його розуміють як стан психологічної напруги, що 
виникає в результаті перебування в складних, важких умовах діяльності, 
як при особливих, нових, невідомих обставин, так і в буденному, по-
всякденному житті. Ці обставини досить різні і сфера їх виникнення по 
більшою мірою залежить від самої особистості. Причиною можуть стати 
майбутні іспити, виступ на публіку, участь в змаганні, або більш особливі 
обставини – політ в космос або потрапляння на безлюдний острів. Якщо 
стрес – це стан, то обставини і явища, які його викликають називаються 
стресорами. Це несприятливі, значні за силою і тривалості внутрішні і 
зовнішні впливи. До них відносять: різні травми, як психологічного, так 
і фізичного характеру, великі фізичні навантаження, емоційний, психіч-
ний, фізичне виснаження, інфекції, різкі зміни в місці проживання, різкі 
зміни в температурі і тиску та інше. Однак не всі вимоги середовища 
викликають стресові стані, а тільки ті, що оцінюються як небезпечні для 
особистості, яке порушує адаптацію, контроль, викликає проблеми в са-
моактуалізації. Будь-яка ситуація може стати екстремальною, критичної 
тільки якщо істота, особистість не буде мати ніякої можливості впоратися 
з цими вимогами [5; 6]. 

Найбільш чутливим до адаптаційно складних умов виявляється емо-
ційний апарат, він першим реагує на мінливі умови і включаються в 
стресову ситуацію. Це пов’язано з функціями емоцій бути втягнутими 
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в будь-яку діяльність, а саме в апарат акптора результатів дії. Від чого 
включаються функції вегетативної системи, а саме їх ендокринне забез-
печення, яке відповідає за поведінкові реакції. У стресовій ситуації про-
відну роль, що відповідає за спосіб реагування, бере на себе древня кора 
головного мозку – котріко-лімбічна система. Вона відповідає за базовою 
реакцію всіх живих істот – реакція бий або біжи. Сама реакція в дикій 
природі є базовою, рятівною. У сучасному, соціальному світі створеним 
людиною, з багаторівневими правилами і способами задоволення потреб, 
дана стратегія може служити навпаки небезпечною. Причиною внутріш-
нього напруження є неузгодженість прагнення до життєво-необхідними 
результатами, задовольняють внутрішні потреби, можливості середови-
ща і складний, багаторівневий спосіб цього, а також можливі порушен-
ня гомеостазу. Таким чином замість активізації ресурсів організму для 
подолання проблемних ситуацій, ресурси блокуються через що можуть 
виникнути серйозні розлади. При частих і тривалих афективних реакціях, 
пов’язаних з повторюваними стресовими ситуаціями, приймає хронічну 
форму. У таких випадках якщо ситуація нормалізується, то емоційна 
реакція не змінюється. Більш того періодично активізується вегетативна 
нервова система, щоб бути готовим до виникнення небезпечних ситуацій. 
Таким чином ресурси організму виснажуються і вразливі місця стають 
сприятливими для розвитку захворювань. У схильності емоційного стре-
су особливо важливу роль відіграє відхилення і неузгодженість в роботі 
вентромедіальної відділі гіпоталамуса, базально-латеральної області 
мигдалин, перегородці ретикулярної формації [7; 8].

Психосоматичні захворювання можна назвати особливою мовою нашої 
підсвідомості. Психосоматика як напрямок розглядає особливість взає-
модії душі і тіла, уміння чути і розуміти / розшифровувати сигнали про 
наших потребах і вміння підібрати оптимальний спосіб їх задоволення, 
утворюють красу балансу тілесного і духовного, і ми можемо бачити іде-
ально здорової людини. Однак, таке розуміння себе зустрічається рідко і 
найчастіше є наслідком тривалого навчання своєї свідомості декодувати 
сигнали підсвідомості. У кожної людини один і той же симптом може 
сигналізувати про різні потреби. Однак ми припускаємо, що загальне 
психологічне обґрунтування все таки є, так само як і у самих соматичних 
проявах хвороби, також є загальні риси, при цьому залишаючись унікаль-
ним, без можливості підібрати для всіх однакові, універсальні ліки [9; 10].

Особлива увага приділяється ригідному реагуванню при всьому різ-
номанітті можливих діях. Ригідність в реакцій в схожих ситуаціях вказує 
на травматичність певних події, де біль і дискомфорт заважають знайти 
новий спосіб реагування. І це може тривати до тих пір поки ситуація сама 
себе не вичерпає і не зникне. Або за певних обставин людина не змінить 
спосіб ведення свого буття. Потрібно зазначити, що навіть сильний фізич-
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ний дискомфорт що виникає від цього типу реагування може не впливати 
на зміну у способі реакції до тих пір поки така реакція буде приносити 
певну вигоду, не завжди усвідомлювану людиною [1].

Виділяючи загальні психосоматичні причини появи і розвитку алергіч-
них захворювань варто сконцентрувати увагу на природі захворювання, 
а саме на той факт що воно пов’язане з імунною системою організму, 
яка в свою чергу виступає природним захистом проти вірусів і бактерій. 
При алергії імунні клітини реагують на нешкідливі речовини викликаю-
чи необґрунтовано великий викид імуноглобуліну Е, прагнучі знищити 
неіснуючу загрозу для організму. Як наслідок викликаючи подразнення, 
свербіж, висипання, сухість шкіри, набряки, проблеми з диханням, чхан-
ня, запаморочення, почервоніння слизової, сльозоточивість, прискорен-
ня серцевого ритму, слабкість, потовиділення, біль у животі, в голові, 
і інше реакції. При таких соматичних проявах людина не здатна вести 
безтурботну, діяльність без обмежень, вона змушена уникати алергенів 
і дотримуватись певних умов життя. Можна сказати, що тілесні прояви 
диктують умови життя, позбавляючи людину від ноші вибору. При алергії 
спостерігається дуальність суджень, плутанина між своїми і нав’язаними 
потребами. Відбувається поділ між думкою людини і реакцією організ-
му. Людина, що страждає від алергії вважає себе заручником ситуації 
без можливості вибору, при цьому займаючи захисну позицію. Така лю-
дина гостро реагує на агресію, навіть якщо вона була спрямована не на 
нього. Легко ображається і вважає себе об’єктом для агресії зі сторони 
оточуючих. Можна відзначити, що алергік вважає, що світ до нього не 
справедливо агресивний, проте сам приймати рішення щодо зміни обста-
вин він не поспішає. Причину цього ми пов’язуємо з проблемою вибору 
і усвідомлення актуальності потреби. Алергічними проявами, людина 
йде з ситуації, «бере лікарняний», відчуваючи, що у нього не досить сил 
для її вирішення. Залишаючи ситуацію не вирішеною для себе ставить її 
на паузу, застряє в ній, сподіваючись вирішити її в своїх думках і лише, 
потім повернутися і вирішити ситуацію в реальному житті. Однак час 
іде, обставини змінюються, думки і почуття іншої людини змінюються, 
і стратегія не працює, а травмуючі переживання не дозволяють мислити 
лабільно всередині ситуації і людина знову відмовляється від прийняття 
рішення тікаючи з неї. Плутанина і проблеми в усвідомленні актуально-
сті потреб. Дитяча позиція, де рішення ситуації перекладаються на волю 
випадку, інших людей. Не розуміння причини появи свого захворюван-
ня та не бажання розібратися у причинно наслідковому зв’язку [2; 4; 5].

Вихід з цього психосоматичного захворювання, ми припускаємо, що 
можливий у разі зміни психо-емоційних конструктів і реакцій. Взяття на 
себе відповідальності за прийняття рішень, навчитися розшифровувати 
специфічну мову своєї підсвідомості, тобто набути вміння усвідомлюва-
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ти і розділяти потреби за фактором значущості / незначності, зовнішній 
/ внутрішній відносно особистості. Поява ритуалів самозаспокоєння, 
усвідомлення багатофакторності ситуацій і вміння підібрати оптималь-
но-підходящого способу реагування з боку самої людини. Усвідомлення 
зі сторони особистості зв’язку емоційних переживань та соматичних реак-
цій, відслідковування змін у фізіологічних проявах залежно від обставин, 
оточення, думок та способу реагування.
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ВФ КІБіТ, м. Вінниця

Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена негативними 
тенденціями розвитку сучасної сім’ї (збільшення кількості розлучень за 
психологічними мотивами, зменшення народжуваності, рольове переван-
таження молодого подружжя та ін.). Це питання викликає занепокоєння 
фахівців різних галузей науки. Сім’я є необхідним елементом соціаль-
ної структури людського суспільства, важливим інститутом соціалізації 
особистості. Деформація функцій сім’ї, яка послідовно здійснювалась в 
останні десятиріччя шляхом формування соціальних та культурних ре-
форм, призвели до порушення в цілому зв’язків між ними. Особливо це 
позначилося на виховній функції, що виявляється у відчуженні батьків 
і дітей, національному нігілізмі та духовному зубожінні молоді. Все це 
зумовлює потребу по-новому підійти до проблем сім’ї, виховання в ній 
дітей, її зв’язків із соціальним середовищем. 

На сучасному етапі сім’я є об’єктом ретельного наукового аналізу до-
слідників різних галузей. Дослідження психологічної готовності сучасної 
молоді до шлюбних стосунків, особливостей статево-рольової диференці-
ацій за умов сучасної сім’ї, соціально-психологічної типології сімейних 
конфліктів, причин і механізмів порушень функцій сім’ї, загальних тен-
денцій розвитку української сім’ї є важливою основою для розширення 
психодіагностичних і психокорекційних методів сімейного консульту-
вання й психотерапії. Дослідженню ролі соціальних очікувань у сфері 
спілкування та міжособистісної взаємодії присвячені роботи Н.Н.Обозова, 
А.Н.Обозової ( три підходи до дослідження психологічної сумісності) 
[8], К.Вітек (проблеми подружнього благополуччя) [4], Ю.Е.Альошиної 
(рольовий конфлікт працюючої жінки) [1], С.Кратохвила (основні типи 
сімейних проблем і їх вирішення) [6], Н.О.Лященко (подружні ролі в 
молодіжній сім’ї), Л.Амджадін (трансформаційні зміни інституту сім’ї 
та шлюбних відносин в українському суспільстві) [2] та багато ін. Але 
питання особливостей впливу сімейних рольових очікувань на характер 
сімейного спілкування, загальну задоволеність шлюбними стосунками 
потребує подальшого вивчення. 

Для визначення особливостей впливу рольових очікувань подружжя 
на характер сімейного спілкування було поставлене завдання: охаракте-
ризувати особливості подружніх рольових очікувань, що обумовлюють 
конфліктогенність сімейного спілкування. Сім’я є першоосновою ду-
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ховного, економічного та соціального розвитку суспільства. Ця істина 
підтверджується усім ходом розвитку людської цивілізації. В процесі 
цього розвитку сім’я набула функцій, які тільки в сукупності забезпечу-
ють повноцінне її існування, саморозвиток та широку життєдіяльність як 
соціального інституту. Функціонально-рольова структура сім’ї представ-
лена функціями сім’ї та структурою сімейних ролей. 

Функції сім’ї – це сфера життєдіяльності сім’ї, безпосередньо пов’я-
зана із задоволенням певних потреб її членів. Функції сім’ї реалізуються 
в процесі спілкування і взаємодії членів сім’ї за умов рольового розпо-
ділу (функції сім’ї визначають зміст сімейних ролей). Сімейні рольові 
очікування є компонентом сімейно-рольової взаємодії, яка являє собою 
сукупність установок, норм і зразків поведінки, що характеризують од-
них членів сім’ї в їхньому ставленні до інших її членів. Сімейні рольові 
очікування є похідними від моделей сімейно-рольового розподілу – тра-
диційної, анти традиційної, егалітарної, які виділяються з урахуванням 
статево-рольової диференціації – розподілу сімейних ролей на підставі 
статевої приналежності. Кожна з моделей має як свої переваги, так і 
фактори ризику для стабільності сімейної системи, але для успішності 
сімейного життя більш важливою є узгодженість уявлень про рольову 
поведінку й рольові очікування подружжя в контексті прийнятої моделі, 
а також гнучкість самої моделі, її здатність відповідати актуальним по-
требам життєдіяльності сім’ї. Крім того, слід зазначити, що українська 
традиційність у сфері шлюбно-сімейних відносин дещо відрізняється від 
“психології статевого, передусім чоловічого шовінізму”, історично при-
таманного іншим слов’янським народам. 

На думку багатьох дослідників домінуючою гендерною рисою укра-
їнців є пошана до жінки та її волі, партнерство статей, взаємна довіра і 
рівність. Специфічну роль у ментальності українців відіграє архетип Ма-
тері, що зумовлює особливе місце жінки у системі родинних стосунків, 
емоційну залежність від матері, незаперечне прийняття її настанов в сім’ї. 
На думку Т.В.Говорун та О.М.Кікінеджі, “у шлюбно-сімейних стосунках, 
диференційованих за характером статево відповідної діяльності, чоловік і 
жінка не переставали бути людьми з розвинутою індивідуалізацією стате-
вих ролей. При цьому жінці належало почесне місце при всіх сімейних та 
соціальних ролях, які вона виконувала”. У шлюбно-сімейних стосунках 
українців простежується традиційна статеворольова диференціація щодо 
сімейно-рольового розподілу, але за умов цієї традиційності у свідомості 
українців сенсом сімейного життя вбачається не тільки пошук “іншої по-
ловини”, налагодження сімейного господарства, а насамперед гармонійне 
співіснування у щасливому шлюбі [5, С.182].

Егалітарна модель сім’ї характеризується однаковим залученням 
шлюбних партнерів до реалізації сімейних ролей і обов’язків за умов, що 
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кожен з них відповідає в основному за те, що більше відповідає його сма-
кам і можливостям. Таким чином, рольовий розподіл у даній моделі сім’ї 
відбувається насамперед виходячи з особистісних уподобань і на основі 
взаємної домовленості подружжя, а не на основі статево-рольової дифе-
ренціації. Деякі соціологічні дослідження свідчать про те, що сім’ї з ега-
літарною структурою стосунків – рівномірним і справедливим розподілом 
сімейної “влади” за різними сферами – є найбільш щасливими і стійкими, 
У минулому переважали традиційні зразки поведінки чоловіка-батька й 
жінки-матері, коли чоловік виконував роль голови сім’ї, її годувальника 
й носія соціального статусу, а жінка – берегинею домашнього вогнища. 
На сучасному етапі, через активне залучення в професійну і громадську 
діяльність, жінка нерідко має однаковий з чоловіком соціальний статус і 
заробіток, а тому на рівних беруть участь у прийнятті сімейних рішень. 
У той самий час у суспільстві існують уявлення про сімейні ролі й обов’яз-
ки подружжя, які недостатньо відповідають реальності: з одного боку, це 
рольові очікування, пов’язані з традиційною сім’єю, а з іншого – пере-
конання про рівність чоловіка й жінки у виконанні більшості сімейних 
функцій. Аналіз традиційної й егалітарної моделі функціонально-рольо-
вого розподілу в сім’ї наштовхує на думку про те, що не слід вести мову 
про однозначну перевагу однієї моделі над іншою, тим більше, що зміни 
характеру розподілу ролей у сім’ї в процесі сімейного циклу є природни-
ми і сприяють успішній адаптації сім’ї до нових життєвих ситуацій. Для 
успішного сімейного життя більш важливим є збіг уявлень про рольову 
поведінку й рольові очікування подружжя в контексті прийнятої моделі. 
Це є особливо значущим за умов економічної і правової рівноправності, 
коли спостерігається певний відхід від традиційного сімейного рольового 
розподілу. Кожен із шлюбних партнерів має свій образ-еталон чоловіка, 
батька, жінки, дружини, матері, свої власні уявлення про сімейний устрій, 
а сімейне життя передбачає створення структури сім’ї, розподіл ролей і 
пов’язаних з ними обов’язків, спільних сімейних цінностей. Причому най-
більш оптимальний розподіл – відповідно до бажань, можливостей кож-
ного шлюбного партнера, щоб виконання їх не здавалося тяжкою карою.

Міжособистісна сумісність – це складний психологічний ефект поєд-
нання, взаємодії людей у процесі спілкування, результат узгодженості їх 
поведінки, емоційних переживань і взаєморозуміння. Більшість дослід-
ників пов’язують стабільність шлюбу з успішністю батьківської родини, 
а сумісність у шлюбі – з моделями устрою в батьківських сім’ях. Карел 
Вітек, засвідчує, що “...батьки, чиє подружнє життя склалося благополуч-
но, дають дітям самий наочний і переконливий приклад того, як повинно 
будуватися спільне життя чоловіка і дружини...”, Системна сімейна психо-
терапія виходить з положення,що вибір шлюбного партнера відбувається 
залежно від подібності сімейної історії, у результаті чого шлюб укладають 
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люди, які мають вражаюче схоже дитинство або той самий набір сімей-
них проблем у своїх батьківських сім’ях. Шлюб партнерів, які вийшли з 
батьківських сімей з протилежними сімейними моделями, характеризу-
ється постійною боротьбою за владу. І навпаки, вірогідність гармонійного 
шлюбного союзу тим більша, чим ближчі моделі батьківських сімей 

Аналіз впливу рольових очікувань подружжя на характер сімейного 
спілкування потребує визначення сімейно-рольової сумісності. Адже 
сімейні рольові очікування, їх узгодженість, є показником сумісності 
саме такого рівня. Змістом сімейно-рольової сумісності є співробітни-
цтво шлюбних партнерів у галузі реалізації сімейних функцій. На думку 
М.М.Обозова, сімейно-рольова сумісність складається з таких компо-
нентів:

1. Узгодженість сімейних цінностей: сімейні функції, перетинаючись 
у свідомості особистості, виступають як установки стосовно сімейних 
цінностей. Ці цінності утворюють ієрархічну шкалу, у відповідності з 
якою особистість висуває на перший план ту чи іншу сімейну функцію. 
Головним сімейним цінностям особистість схильна приділяти більше 
уваги, енергії, часу. Низька якість реалізації головних сімейних цінностей 
викликає в особистості розчарування в сімейному житті з даною людиною.

2. Узгодженість рольових уявлень про функції чоловіка та жінки 
в сім’ї. Рольові установки особистості виявляються в тому, які з видів 
сімейної діяльності вона бере під свою відповідальність, а які адресує 
партнеру. Реалізація сімейних функцій потребує узгодженості в уявленнях 
про те, хто й за які сторони сімейного життя повинен відповідати, брати 
на себе ініціативу й відповідальність. Рольова невідповідність виража-
ється в незадоволенні мірою й активністю участі шлюбного партнера у 
веденні домашнього господарства, вихованні дітей, ініціативності при 
організації дозвілля тощо. Проблема розподілу сімейного навантаження 
в подружжі – найбільш очевидна ознака рольової невідповідності. 

3. Рольова адекватність (рольова узгодженість, рольова відповідність) 
подружжя – вимога несуперечливості ролей, які утворюють цілісну систе-
му як відносно ролей, які виконуються окремим членом сім’ї, так і сім’єю 
в цілому; відповідність рольових очікувань одного із шлюбних партнерів 
рольовим домаганням іншого. 

У чоловіків і жінок існують різні уявлення про ідеальний тип сім’ї 
та про гендерний розподіл сімейних ролей. Тому не рідкість – союзи 
партнерів із суперечливими настановами на тим сімейних відносин. Не-
задоволеність від розбіжності поглядів та обумовлена ними сімейна по-
ведінка спричиняють конфлікти, що нерідко закінчуються розлученням. 
У результаті сім’я перетворюється на додатковий стресогенний чинник. 
Особливо це відчутно у теперішньому українському суспільстві, коли стан 
хронічного емоційного стресу охопив усі верстви населення. Гармонійна 
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сім’я більшою мірою, ніж інші соціальні структури, здатна забезпечити 
міжособистісні стосунки, які набувають особливого значення в умовах, 
що склалися.. На сучасному етапі, за умов порушення традиційної систе-
ми сімейних ролей і відповідних їм культурних стереотипів, у більшості 
сімей спостерігається невизначеність рольових очікувань, що викликає 
у шлюбних партнерів психологічний дискомфорт. На думку багатьох до-
слідників, для оптимізації сімейного спілкування й попередження виник-
нення рольових конфліктів, необхідно створювати умови для реалізації 
більш широкого діапазону сімейних ролей і зменшення їх протиріччя. 
Мова також іде про відповідність або невідповідність сімейних ролей 
можливостям особистості, що особливо виявляється при зміні сімейної 
структури. Типовою проблемою рольової структури сучасної сім’ї, де 
обидва шлюбних партнери працюють, є рольова перевантаженість і ди-
лема ідентичності працюючої жінки. Сучасний етап вивчення проблеми 
рольового конфлікту особистості характеризується відсутністю загально-
прийнятих науково обґрунтованих теорій, що пояснюють причини виник-
нення рольового конфлікту, факторів, які детермінують його розвиток, і 
стратегії його зниження. Більшість сучасних досліджень зорієнтовані на 
соціально-економічні й соціологічні підходи до проблеми поєднання жін-
кою професійних і сімейних ролей. Причиною виникнення рольового кон-
флікту працюючої жінки як варіанта між-рольового конфлікту є немож-
ливість успішного виконання жінкою великої кількості ролей – сімейних 
і професійних – завдяки суперечливості вимог, що висуваються до жінки, 
і відсутністю необхідних фізичних ресурсів для повноцінного виконання 
цих ролей. Однак слід відмітити, що причиною даного виду конфлікту є 
не просто ряд об’єктивних факторів, збіг обставин життя жінки, а насам-
перед суб’єктивне сприйняття жінкою успішності поєднання сімейних і 
професійних ролей. У суспільстві також поширені завищені очікування 
стосовно ролі чоловіка, ґрунтовані на гендерно-стереотипному уявленні, 
що чоловік повинен повністю забезпечувати свою сім’ю. Це все накладає 
додаткові психологічні навантаження на чоловіків і жінок, спонукаючи 
перших робити все можливе, аби відповідати наявним очікуванням, а 
других – пристосовуватися до партнера, навіть якщо для цього потрібно 
поступитися власною кар’єрою і професійним покликанням.

Сім’я є першою і визначальною ланкою формування особистості ди-
тини на ґрунті безпосереднього спостереження та аналізу життя у власній 
родині. Ставлення батьків до оточення, освіти, професійних навичок, 
друзів впливає на дитячу свідомість. У родині дитина засвоює основи 
спільного життя: любов і повагу до батьків, дідусів і бабусь, допомагати 
слабким, проймається співчуттям і милосердям. У сім’ї закладають фун-
дамент працьовитості, старанності, формують навички відповідальності 
за доручену справу. Підготовка молоді до вступу в шлюб, до майбут-
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нього сімейного життя – невід’ємна складова частина загальної системи 
виховання підростаючого покоління. Б.С.Круглов робить висновок, що 
система підготовки молоді до сімейного життя, поряд із статевим вихо-
ванням, поряд з формуванням навичок міжособистісного спілкування, 
яке, насамперед, полягає у вмінні співставляти свої інтереси і вчинки з 
інтересами і вчинками іншого індивіда, повинна включати і формування 
визначеного рівня громадянсько-правової свідомості, яка поєднує в собі 
громадянську відповідальність за свої дії з розумінням значущості кож-
ного свого вчинку. Більшість сучасних досліджень, які мають за мету 
дослідження особливостей просімейної мотивації сучасної молоді, під-
креслюють важливість формування адекватних шлюбно-сімейних уявлень 
юнаків та дівчат; розмежування понять “любов” і “шлюб”, формування 
розуміння цінності сім’ї і створення адекватного розуміння співвідно-
шення любові і шлюбу (любов як основа довготривалого і стабільного 
шлюбу). Результати дослідження свідчать також про те, що уявлення 
про шлюбно-сімейні стосунки в сучасної молоді часто характеризуються 
споживчою нереалістичністю: розходження якостей бажаного супутника 
життя і ймовірного партнера по повсякденному спілкуванню; надмірна 
вимогливість до шлюбного партнера Щоправда, слід зазначити, що існу-
юча ситуація вже починає змінюватися: сучасна молодь виявляє більш 
свідому шлюбну мотивацію, ставлення до шлюбу як до серйозного кроку в 
житті людини, який робиться не тільки імпульсивно, на підставі почуттів. 
Однак для остаточної зміни ситуації потрібен час, ведення відповідної 
державної політики з метою збереження й укріплення кращих традицій 
інституту сім’ї, підтримка громадських об’єднань і організацій, що за-
ймаються сімейною проблематикою, зміна суспільної свідомості стосовно 
питань шлюбу й сім’ї. Крім цього, потрібен активний розвиток системи 
психологічної допомоги сім’ї з пріоритетним психопрофілактичним на-
прямком, а також активне впровадження в освітні програми навчальних 
дисциплін, які б передбачали не тільки формальну ретрансляцію знань з 
етики і психології сімейного життя, але й підготовку до сімейного жит-
тя: формування адекватних уявлень про “свята і будні” сімейного життя, 
функціонально-рольовий розподіл, специфіку значущих стосунків, осо-
бливості гендерної психології, типові труднощі молодої сім’ї, практику 
вирішення сімейних конфліктів і, як наслідок, підвищення загального 
рівня шлюбної культури і свідомої спрямованості на сім’ю.

Отже, сучасна сім’я є найважливішим соціальним середовищем фор-
мування особистості та основним інститутом психологічної підтримки і 
виховання, який відповідає не лише за соціальне відтворення населення, 
але й за відтворення визначеного способу життя, способу думок і відносин. 
Суперечливість сімейних ролей, вузькі межі їх виконання призводять до 
незадоволення особистісних потреб членів сім’ї, виступають причиною 
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рольового перевантаження, рольових конфліктів. Неоднозначне розу-
міння подружжям сімейних ролей, ригідність або невизначеність рольо-
вих очікувань, неузгодженість рольових очікувань і рольових домагань 
подружжя, співвідношення високого рівня рольових очікувань стосовно 
шлюбного партнера і низької оцінки його рольової поведінки виступа-
ють причиною незадоволеності сімейних рольових потреб подружжя і, 
як наслідок, причиною сімейних конфліктів.

Перспективою дослідження рольових очікувань подружжя є вивчення 
«ефекту очікувань» подружжя стосовно різних сфер сімейно-рольової 
взаємодії, шлюбного партнера, шлюбу як форми співіснування, а також 
вивчення деструктивного впливу негативних і позитивних очікувань сто-
совно життєдіяльності сім’ї і взаємодії з шлюбним партнером.
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ВФ КІБіТ, м. Вінниця 

Важливим завданням сучасної початкової школи є формування гар-
монійно розвиненої, фізично та психічно здорової особистості. Проте на 
успішність розв’язання цього завдання сьогодні негативно впливають ряд 
чинників: складність соціальної ситуації розвитку дитини, внутрішньо 
сімейна атмосфера та особливості взаємин батьків, рівень професійності 
та психологічної освіченості вчителів, а також сенситивність молодших 
школярів до різноманітних соціальних впливів, їхні емоційні нестабіль-
ність та вразливість, вікові, індивідуально-типологічні властивості тощо. 
Окремі з цих чинників детермінують появу у дітей молодшого шкільного 
віку негативних психічних станів, які, при відсутності належної психо-
логічної корекції, адекватних змін умов навчання та виховання, можуть 
трансформуватись у стійкі властивості особистості та деформувати її 
подальший розвиток, стати причиною погіршення успішності навчальної 
діяльності, поведінки, зумовити порушення взаємин з учнями.

Все, що діти спостерігають, про що думають, що роблять, викликає 
у них емоційно забарвлене ставлення. У цьому віці все частіше і більше 
доводиться робити те, що треба, а не те, що хочеться. Діти не вміють стри-
мувати і контролювати зовнішній прояв емоцій, діти дуже безпосередні і 
відверті у вираженні радості, горя, печалі, страху, задоволення або незадо-
волення. Емоційність молодших школярів виражається в емоційній нестій-
кості, частій зміні настроїв, схильності до афектів. Причиною емоційної 
нестійкості виступає емоційний стресовий стан, який виникає у важких си-
туаціях і переживається з великою внутрішньою напруженістю. До подій, 
які впливають на прояви стресових станів у дітей молодшого шкільного 
віку можна віднести: вступ у 1 клас, перехід в іншу школу, народження 
брата або сестри, розлучення батьків, переїзд, сімейні конфлікти, шко-
ла (конфлікти з вчителями, навчання), конфлікти з однолітками, втрата 
батька, тощо. Емоційний стресовий стан впливає на процес соціалізації 
дітей, оскільки в молодшому шкільному віці у дітей змінюється весь лад 
життя, змінюється режим, соціальний стан, складається певне ставлення 
з оточуючими людьми і в сім’ї. Вивченням даної проблеми займалися 
вчені: О.Л. Венгер, Т.П. Гаврилова, А.К. Дусавицький, С.В. Крюкова, 
І.М. Нікольська, А.М.Прихожан, Т.П. Смірнова, Н.П. Слободяник, 
Л.М. Співак та ін. Зокрема, проведено науковий аналіз станів тривоги 
(В.М. Астапов, Ф.Б. Березін, А.В. Мікляєва), страху (Н.Ю.Максимова, 
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О.М. Скляренко, К.Томкінс), агресії (К.Ізард, А.А.Реан, Д.Патерсон) та 
ін. Проте до цього часу немає чіткої класифікації, системного аналізу 
генези та особливостей розвитку негативних психічних станів, спричине-
них різними стресовими ситуаціями в учнів початкових класів; відсутні 
конкретні, науково обґрунтовані рекомендації щодо їхньої комплексної 
корекції та профілактики. 

Стрес у нашому житті відіграє досить помітну роль. Навіть у стані 
повного розслаблення людина переживає деякий стрес, який пов’язаний 
із приємними та не приємними переживаннями. Тому важливим етапом 
у житті людини є вміння формувати власну стійкість до стресорів.

Стрес (англ. stress – напруження) – стан напруженості – сукупність 
захисних фізіологічних реакцій, що настають в організмі тварин і людини

відповідь на вплив різних несприятливих факторів (стресорів) – холо-
ду, голодування, психічних і фізичних травм, опромінення, крововтрати, 
інфекції тощо [5; 32].

Стресостійкість – це загальна якість особистості, яка характеризу-
ється здатністю протистояти стресовим факторам за період часу, який 
необхідний для організації нових умов, в яких даний стресор не буде за-
грозливим. Стресостійкість забезпечує високу ефективність діяльності і 
зберігає здоров’я молодої людини. В ситуаціях можливого виникнення 
стресу повинні бути визначені додаткові шляхи виходу із стресових ситу-
ацій. Стресостійкість буде забезпечувати високу ефективність діяльності 
й сприятиме збереженню здоров’я людини, якщо вона буде креативно 
мислити у вирішенні своїх проблем.

Сьогодні існує безліч різних психокорекційних вправ, що використову-
ються в груповій роботі з дітьми, проте всі вони є конкретним втіленням 
одного з методів наступних напрямків: ігротерапії, арттерапії (ізотерапія, 
казкотерапія, музикотерапія тощо), поведінкової терапії (різного виду 
тренінгу, психогімнастика).

Для дослідження впливу стресових ситуацій на появу негативних 
емоційних станів використовувалися проективні малюнкові методики: 
„Неіснуюча тварина”, „Малюнок людини”, „Дім-дерево-людина”, „Ма-
люнок сім’ї”, „Що мені подобається в школі”, „Я в школі – я вдома” та 
ряд інших тематичних психомалюнків. Цінність перерахованих методик 
полягає в тому, що вони давали можливість прослідкувати характер та 
динаміку прояву реагування на стресові ситуації в учнів початкових кла-
сів у цікавій для них формі.

Явище стресу завжди було і буде актуальним у навчально-виховному 
процесі. Уникнути навчального стресу неможливо; рано чи пізно дитина 
має зустрітися зі складними життєвими ситуаціями, особливо в процесі 
входження у шкільне життя. Вплив стресових факторів на особистість 
учня досить різний. Він проявляється відповідно до індивідуальних осо-
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бливостей дитини, до сили стресора та педагогічних умов. Це унеможли-
влює повне прогнозування усіх деструктивних тенденцій у теперішній чи 
майбутній життєдіяльності учня. В системі негативних емоційних станів 
молодших школярів, які мають переважно соціально-психологічне похо-
дження, провідне місце посідають емоційні негативні стани, які можуть 
трансформуватись у стійкі властивості особистості та деформувати її 
подальший розвиток.

За результатами експерименту найнижчий рівень стресостійкості се-
ред учнів 1-4-х класів виявлений у першокласників. Найбільш інтенсивно 
проявляються та є типовими для учнів молодших класів стани тривоги 
та страху, меншою мірою агресії, астенії та депресії. Встановлено, що 
вони є причинами дезадаптації учнів і мають деструктивний вплив на їх 
навчання, поведінку та соціальний статус в класі. Найвищий рівень роз-
витку негативних емоційних станів у дітей – холериків та меланхоліків.

Для успішного подолання стресостійкості молодших школярів необхід-
на інформаційно-консультативна робота фахівців у цій галузі з батьками 
і педагогами. Вони, враховуючи індивідуально-особистісні особливості 
дитини, фазу розвитку стресу і стиль спілкування учителя з учнями, змо-
жуть сформувати правильну стратегію ставлення до школяра, визначити 
оптимальний спосіб психолого-педагогічної корекційної діяльності.
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Підлітковий вік вивчався досить детально багатьма психологами та пе-
дагогами в психології ХХ століття. Все ж таки не можемо не погодитись, 
що сучасні підлітки відрізняються від однолітків попередніх поколінь 
рядом соціально-психологічних особливостей. Дослідники виокремлю-
ють підвищену конфліктність підлітків в умовах школи та з найближчим 
оточенням. Сучасні підлітки частіше стали демонструвати поведінку, яка 
відхиляється від норми.

Зростання напруженості у сучасному суспільстві призводить до збіль-
шення різноманітних конфліктів та необхідність їх всебічного вивчення 
з метою зменшення негативних наслідків та використання закладених у 
них позитивних можливостей для розвитку особистості. Знання та ви-
вчення чинників, які ведуть до виникнення міжособистісних конфліктів, 
дозволяє розробити комплекс методів, спрямованих на їх профілактику 
та формування навичок успішного вирішення. Така робота дозволяє не 
лише допомогти підлітку одержати знання про ефективні способи розв’я-
зання конфліктів, але і надає йому інформацію про основні психологічні 
особливості, які зумовлюють виникнення міжособистісних конфліктів, 
про можливості саморегуляції у конфліктних ситуаціях, здійснює ціле-
спрямований вплив на особистість з метою гармонізації її психічного та 
соціального життя. 

Проблема конфліктів та конфліктності вже давно є предметом багатьох 
наукових досліджень, серед яких варто виділити праці О.Бондаренка, 
Ф.Бородкіна, Ф.Василюка, Н.Грішиної, О.Єршова, І.Коряка, Г.Ложкіна, 
А.Ішмуратова, Л.Петровської, М.Пірен, Н.Пов’якель, Т.Титаренко; серед 
зарубіжних вчених Л.Козера, М.Дойча, Д.Скотта тощо. 

Досліджуючи поведінку підлітків, можемо спостерігати, що підлітки не 
вміють вирішувати конфлікти і в їх конфліктних відносинах переважають 
деструктивні форми поведінки. Підліток потребує допомоги дорослого 
для більш продуктивного розв’язання міжособистісних конфліктів та 
зниження їх кількості. Успішність взаємодії з підлітками визначається 
розумінням вікової специфіки конфліктності, вивченням впливу типу 
темпераменту на поведінку та обранням адекватних засобів і способів 
роботи з ними. 



210                       СУСПІЛЬСТВО В ЕПОХУ ЗМІН: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Таким чином, особливості вікових характеристик конфліктності 
підлітків не втрачають своєї актуальності в сучасних умовах розвитку 
особистості, адже знання причин виникнення і розвитку конфліктності в 
підлітковому віці є необхідною складовою її профілактики та усунення. 

Ми висунули гіпотезу, що тип темпераменту впливає на схильність 
до конфліктної поведінки підлітка та на його вибір переважного способу 
поведінки в конфліктних ситуаціях. Звідси, метою нашого дослідження 
є виявити вплив типу темпераменту підлітків на їх схильність до кон-
фліктної поведінки. 

Проаналізувавши роботи таких дослідників, як Бородкін Ф., Гришина 
Н., Ложкін Г., Співак В., Орлянський В., ми розкрили поняття конфлік-
ту, його складових, структури, фаз та етапів, стратегії поведінки. У кон-
флікті завжди присутні конфліктна ситуація, інцидент, учасники та третя 
сторона, об’єкт та мотив [1]. У конфлікті виділяють фази та етапи – ла-
тентна фаза, яка складається з чотирьох етапів, відкрита фаза конфлікту, 
припинення конфлікту. Для вирішення конфлікту існують такі стратегії 
поведінки: суперництво, співробітництво, компроміс, пристосування, 
ухилення [19].

Ознайомившись з роботами Коць М., Чалої О., Чайковської О., Котло-
вої Л. виявили що конфліктність підлітка є деструктивним утворенням, 
що визначається наступним комплексом факторів: особистісно психо-
логічних (темперамент, рівень агресивності, емоційний стан); соціально 
психологічних (соціальні установки і цінності, ставлення до опонента, 
спрямованість у взаємодії, компетентність у спілкуванні, основні тенден-
ції поведінки); соціальних факторів (умови життя і діяльності, соціальне 
оточення, можливості для задоволення потреб тощо) [27]. Встановлено, 
що у підлітків конфліктність зумовлюється суперечностями взаємовід-
носин з дорослими, які ігнорують прагнення підлітка бути дорослим та є 
несправедливими у відносинах з ним [12]. Також встановили, що певний 
тип темпераменту впливає на “готовність” підлітка вступати в конфлікт.

Головними типами темпераменту є сангвінічний, холеричний, флегма-
тичний і меланхолічний [7]. Фізіологічною основою темпераменту є ди-
наміка співвідношення нервових процесів збудження і гальмування в корі 
головного мозку [24]. Властивості темпераменту описують такі поняття, 
як активність, реактивність, сенситивність, темп реакцій, пластичність, 
екстраверсія, емоційна збудливість, тривожність [15].

Виходячи з мети нашої роботи – виявити вплив типу темпераменту 
підлітків на їх схильність до конфліктної поведінки, – у дослідженні було 
використано такі методики: 

– Методика К.Томаса для визначення стилю поведінки у конфліктній 
ситуації. Томас виходив з того, що людям не слід уникати конфлік-
тів або розв’язувати їх будь-якою ціною, а потрібно вміти грамотно 
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ними управляти. Він запропонував двомірну модель регулювання 
конфліктів, перший вимір якої – поведінка особистості, заснована 
на увазі до інтересів інших людей; другий – поведінка, що перед-
бачає ігнорування цілей оточуючих і захист власних інтересів. 

– Тест-опитувальник Г.Айзенка для визначення типу темперамен-
ту. Тест дозволяє визначити величину показників екстраверсії та 
нейротизму, а для оцінки надійності цих показників розраховують 
величину показника відвертості. На думку Айзенка, поєднання 
екстраверсії та нейротизму  –  емоційної стійкості є властивістю 
темпераменту, які визначають його тип. 

Тест Г.Айзенка складається з 57 питань, 24 з яких визначають схиль-
ність до інтроверсії або екстраверсію, інші 24 – на емоційну стабільність, 
решта 9 визначають рівень відвертості. Основним кроком в опрацюванні 
результатів дослідження є побудова схеми типів темпераменту. Темпе-
рамент та його основні властивості можна подати як точки проекції ве-
личини екстраверсії та емоційної стійкості, одержаної при перетині пер-
пендикулярів, віднесених до відповідних значень осей (див. Рис. 1) [20]. 

Результати доцільно аналізувати тільки в тому разі, коли вони були 
достатньо відвертими, у противному разі ми можемо стверджувати, що 
досліджуваний давав соціально-бажані відповіді на запитання. 

 
Рис. 1. Схема типів темпераменту
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В опитувальнику Томас описує п’ять стилів вирішення конфлікту: 
– суперництво – стиль поведінки, при якому у конфлікті максималь-

но враховуються і задовольняються власні інтереси, і мінімально 
– інтереси опонента, 

– співпраця – стиль поведінки, який забезпечує максимальне задово-
лення в конфлікті власних інтересів та інтересів опонента, 

– компроміс – стиль поведінки, який забезпечує часткове задоволення 
у конфлікті і власних інтересів, й інтересів опонента, 

– пристосування – стиль поведінки, орієнтований на мінімальне вра-
хування в конфлікті власних інтересів і максимальне задоволення 
інтересів опонента, 

– уникнення – стиль, орієнтований на збереження статусу свого «я», 
тому найбільш соціально пасивний, що зазвичай не визнає наявності 
зовнішнього конфлікту [3]. 

Кількість балів, набраних досліджуваним за кожною шкалою, дає 
уявлення про вираженість у нього тенденції до прояву відповідних форм 
поведінки в конфліктних ситуаціях.

Дослідження було проведено на базі Навчально-Виховного Комплексу 
“Домінанта” у 7 класі. Вік досліджуваних 13-14 років. У дослідженні бра-
ли участь 28 учнів. Класний керівник констатувала наявність проблеми 
підвищеної конфліктності у класі. Було вирішено дослідити ситуацію у 
класі, виявивши типи темпераменту учнів та їх схильність до конфлік-
тної поведінки та вибору переважного способу поведінки в конфліктних 
ситуаціях. На основі запиту вчителя ми сформували додаткову гіпотезу, 
що підвищена конфліктність пов’язана з наявністю в класі переважної 
більшості дітей холеричного типу темпераменту. 

Емпіричні дані показали, що більшість учнів класу за типом – холери-
ки, що підтвердило нашу додаткову гіпотезу стосовно причин напруженої 
атмосфери і підвищеної конфліктності у класі (див. Рис. 2). 

Згідно з Рис. 2, стає очевидним, що більшість учнів обирають такий 
стиль конфліктної поведінки, як компроміс. Однак на другому місці з 
невеликим розривом виявився великий відсоток учнів, спрямований на 
суперництво. І не зважаючи на те, що компроміс та співпраця у сумі дали 
більший відсоток досліджуваних, це не стало основою для створення 
спокійної обстановки в класі, оскільки клас розділений на групи учнів, 
засновані за рівнем авторитетності (висновок зроблений на основі спо-
стережень); в групах з більшим авторитетом переважають учні, які спря-
мовані саме на суперництво, а інші однокласники їх наслідують.

Застосування крос-табуляції виявило, що 50% холериків обирають 
стиль суперництва, 62,5% сангвініків – стиль компромісу, 60% флегма-
тиків – стиль співпраці, і 66,7% меланхоліків обирають такий стиль ви-
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рішення конфлікту, як пристосування (див. Рис. 3). Ці дані підтвердили 
нашу основну гіпотезу стосовно переважного стилю поведінки.

Той факт, що холерики більш схильні до стилю суперництва у ви-
рішенні конфлікту, можна пояснити тим, що холеричний темперамент 
пов’язаний з неврівноваженим типом нервової системи, збудження у них 
зазвичай переважає над гальмуванням. Холерики активні, емоційні, часом 

 
Рис. 2. Частотний розподіл типів темпераменту

 
Рис. 3. Частотний розподіл стилів конфліктної поведінки
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агресивні та їм властиві спалахи афекту. Для них характерна стійка впер-
тість, що виявляється в агресивно-наступальній формі. У своїх вчинках 
керуються власними бажаннями та емоціями. Врівноваженість сангвініків 
спонукає їх до пошуку компромісу, оскільки в них вистачає терплячості 
(здатні до гальмування) вислухати іншу точку зору і вони достатньо ак-
тивні (швидко збуджуються), щоб заявити про свою. Флегматики зазвичай 
спокійні, врівноважені, терплячі, у них слабкі емоції і стійкий настрій, 
адекватно реагують на зовнішні подразники, тому спроможні до пошуку 
спільного рішення у конфлікті. Меланхоліка легко образити через його 
високу чутливість, а низька реактивність буде стримувати його відкрито 
вступати в конфлікт, тому меланхолік скоріш буде вибирати пристосу-
вання, а саме замикатися в собі і страждати мовчки.

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, ми можемо зафік-
сувати дійсний вплив типу темпераменту підлітка на його готовність до 
конфліктних ситуацій та власне тип конфліктної поведінки. Відповідно 
зовнішня поведінка індивіда проявляється залежно від його темпераменту. 
Так, флегматика досить складно вивести із себе і затягнути у конфлікт, 
тоді як холерик може завестись миттєво, сангвінік швидко вирішить кон-
фліктну ситуацію, а меланхолік буде уникати таких ситуацій.

Виходячи з отриманих емпіричних даних, ми вважаємо що холериків 
потрібно вчити регулювати свої емоції. У сангвініків треба розвивати 
стійкий інтерес при виконанні будь-якої взаємодії, щоб запобігти по-
верховості та легковажності. Флегматика треба привчати проявляти свої 
емоції. Меланхоліків потрібно привчати не приховувати власні почуття, 
а вміти їх адекватно виражати. 

 
Рис. 4. Перевага стилів конфліктної поведінки у різних типів темпераменту
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Знання та розуміння особливостей темпераменту підлітка надасть 
змогу дорослим знаходити більш ефективні способи спілкування з ним, 
а підліток матиме змогу використовувати сильні сторони свого темпера-
менту для досягнення кращого результату у взаємодії з іншими; прийняття 
слабких сторін дасть поштовх до набуття нових форм поведінки задля 
більш ефективної взаємодії зі світом. 
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Зростання напруженості у сучасному суспільстві обумовлює збіль-
шення різноманітних конфліктів. Знання чинників, які обумовлюють 
виникнення міжособистісних конфліктів, дозволяє розробити комплекс 
методів, спрямованих на їх профілактику та формування навичок успіш-
ного вирішення. 

Проблема конфліктів представлена роботами представників різних під-
ходів: психоаналітичного (З.Фройд, К.-Г.Юнг та А.Адлер); соціотропного 
(У.Мак-Дауголл, С.Сігеле); етологічного (К.Лоренц, Н.Тінберген); теорії 
групової динаміки (К.Левін, Д.Креч); поведінкового (А.Басс, А.Бандура); 
соціометричного (Дж.Морено, Г.Гурвіч); інтеракціоністського (Т.Шибу-
тані, Д.Шпігель). Завдяки цим роботам було започатковано систематичне 
вивчення конфлікту як самостійного соціально-психологічного феномену. 
У середині ХХ століття перед дослідниками постала проблема не лише 
розробки теоретичних підходів до різноманітних конфліктів, а і визна-
чення шляхів та способів їх попередження і подолання. 

Найважливішою умовою попередження і подолання конфліктів є кому-
нікація, яка відбувається у формі спілкування як обмін знаннями, думками, 
інтересами. Спілкування є невіддільною і загальною умовою формування 
особистості. Саме в спілкуванні відбувається процес соціалізації зроста-
ючої особистості, її становлення. Проблема розвитку комунікативних 
здібностей особливо актуальною є в підлітковому віці, оскільки в цей 
період відбувається остаточне «відшліфовування» здібностей, засвоєн-
ня зразків поведінки і соціальних ролей, набуття досвіду спілкування та 
комунікативної культури.

Проблема розвитку комунікативних здібностей особливо актуаль-
ною є в підлітковому віці, оскільки в цей період відбувається остаточне 
«відшліфовування» здібностей, засвоєння зразків поведінки і соціальних 
ролей, набуття досвіду спілкування та комунікативної культури. Вивчен-
ню комунікативних здібностей присвячено роботи вітчизняних та зару-
біжних дослідників, серед яких В.О.Моляко, Ж.Піаже, Я.О.Пономарьов, 
В.А.Роменець, В.Д.Шадриков та інші. 

Нова соціальна ситуація розвитку особистості у підлітковому віці 
обумовлює зміни в індивідуальних особливостях особистості, внаслідок 
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чого відбувається загострення міжособистісних стосунків та поява кон-
фліктних ситуацій. Таким чином, проблема впливу різноманітних чинни-
ків на виникнення, протікання та розв’язання конфліктів у підлітковому 
віці та взаємозв’язку цих чинників залишилась поза увагою дослідників

Метою дослідження є перевірка гіпотези, що комунікативні здібності 
впливають на рівень прояву міжособистісних конфліктів в підлітковому 
віці. Для досягнення даної мети були здійснені наступні завдання: 

1. Визначити психологічні особливості підліткового віку.
2. Провести теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми мі-

жособистісних стосунків підлітків.
3. Провести емпіричне дослідження з метою виявлення впливу кому-

нікативних здібностей на конфліктність у підлітків.
4. Визначити особливості впливу комунікативних здібностей підлітків 

на їх конфліктність.
Відомо, що підлітковий вік – важкий період психологічного дорос-

лішання. У цьому віковому періоді відбуваються такі зміни: виникає 
пристрасне бажання бути та вважатися дорослим, формується «Я-кон-
цепція» (система внутрішньо узгоджених уявлень про себе, образів «Я»), 
схильність до рефлексії, закладаються основи свідомої поведінки, мораль-
них уявлень і соціальних установок, починають формуватися елементи 
теоретичного мислення. Провідною діяльністю підлітка є спілкування з 
однолітками. 

Для підлітків відносини з однолітками, зазвичай, будуються на рівні 
та управляються нормами рівноправ’я, в той час як відносини з батьками 
і вчителями залишаються нерівноправними. Підлітки ще навчаються пра-
вильно будувати відносини з людьми, складають для себе новий комплекс 
етичних та моральних принципів. Через неспроможність будувати очікува-
ні стосунки, підлітки мають схильність потрапляти в конфліктні ситуації. 

Загалом конфліктність особистості включає наступний комплекс фак-
торів:

– особистісно-психологічних (темперамент, рівень агресивності, 
емоційний стан (тривожність); 

– соціально-психологічних (соціальні установки і цінності, ставлен-
ня до співрозмовника, спрямованість у взаємодії, компетентність у 
спілкуванні, комунікативність, інтелект, поведінка); 

– соціальних факторів (умови життя і діяльності, соціальне оточення, 
загальний рівень культури, можливості для задоволення потреб) 
[21].

Конфліктність підлітків відзначається низкою особливостей, пов’я-
заних із низьким рівнем самокритики, нездатністю до адекватної оцінки 
життєвих обставин, підвищеною емоційною збудливістю, імпульсивністю, 
руховою й вербальною активністю, загостреним почуттям залежності, 
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прагненням до набуття певного статусу у групі, негативізмом, неврівно-
важеністю збудження й гальмування. Підліткова схильність до конфлік-
тності може пояснюватися емоційними і фізіологічними віковими змінами, 
та недостатньою сформованістю його соціальних навичок. 

В нашому емпіричному дослідженні було використано 2 методики:
– методика «комунікативних здібностей» Л.Міхельсона (допомагає 

виявити рівень комунікативної компетентності особистості, соці-
альні навички та дає змогу визначити стиль спілкування особистості 
у міжособистісних взаєминах) 

–  «поведінка в конфліктних ситуаціях» К.Томаса (була обрана тому, 
що за її допомогою можна визначити стратегію поведінки особи-
стості в конфліктних ситуаціях, рівень конфліктності особистості 
та стиль спілкування у міжособистісних конфліктах).

Процедура діагностичного обстеження проводилась у онлайн-режимі 
(через ситуацію з карантином). Досліджуваним було вислано 2 опитуваль-
ника з інструкцією та бланком для відповідей. Вибірка досліджуваних 
складалася 30 осіб підліткового віку від 15 до 17 років. 

В результаті проведення методики Л.Міхельсона були отримані дані, 
які свідчать про переважання у підлітків компетентного стилю спілку-
вання  (59%)  порівняно з залежним  (29%)  і агресивним  (12%)  стилями 
(див. Рис. 1).

Переваження компетентного стилю може бути обумовлено тим, що в 
такому віці людина відчуває інтерес до встановлення міжособистісних 
контактів, проявляє ініціативу в комунікативній взаємодії. Однак, підліток 
ще погано уявляє свою стратегію, внаслідок чого не завжди досягає мети.

 

 
       Рис. 1. Тестові показники по методиці Л.Міхельсона.
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Рівень розвитку залежного стилю спілкування в середньому знижений 
(29%). Це дає нам можливість припустити, що лише в третини підлітків 
їхні погляди залежні від оцінок інших, поведінка піддається впливу ін-
ших людей в ситуації спілкування. Це може бути пов’язано з тим, що такі 
юнаки та дівчата з даним стилем спілкування володіють деякою психічної 
незрілістю. Найчастіше це проявляється в недостатній їх самостійності в 
діях і вчинках, незрілості суджень.

В середньому рівень агресивного стилю спілкування є низьким (12%). 
Тобто, частіше підлітки мають тенденцію уникати прояви різкості, роз-
дратування, гніву, категоричності суджень, негативних оцінок людей і 
подій, які можуть зачіпати інших людей. 

Загалом можна сказати, що підлітки більш схильні до компетентного 
стилю спілкування, їм властиво встановлювати і підтримувати контакти 
з іншими людьми, маючи певну сукупність знань, умінь і навичок, забез-
печуючи ефективне спілкування, уникаючи прояви залежної, невпевненої 
поведінки та агресивності.

При застосуванні методика К.Томаса нами були отримані дані, котрі 
представлені на Рис. 2.

Було виявлено, що:
● однією з головних стратегій поведінки в конфліктній ситуації у 

наших досліджуваних є компроміс  (25%).  Це позитивний соці-
ально-психологічний факт, пов’язаний з адекватним реагуванням 
на конфліктні ситуації. Можна зазначити, що наші досліджувані 
схильні на зближення інтересів сторін, готовність йти на значні 
поступки та зведення до спільного балансу сил і потреб.

Рис. 2. Тестові показники по методиці К.Томаса.
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● наступна переважна стратегія поведінки в конфлікті є співпраця 
(21%). Тобто наші досліджувані схильні регулювати і контролюва-
ти поведінку не тільки інших людей, але і свою власну, приходячи 
до альтернативи та повністю задовольняючи інтереси обох сторін. 
Можна додати, що ці досліджувані орієнтовані на завдання, а не на 
соціальні відносини, і можуть в зв’язку з цим жертвувати своїми 
цінностями заради досягнення спільних цілей. 

● наступні в процесі конфліктної взаємодії використовується такі 
стратегії поведінки, як пристосування (19%) та уникнення (19%), 
співвідношення цих стратегій нарівні. Судячи з отриманих да-
них, можна припустити, що досліджувані, котрі використовують 
ці стратегії, несуть переважно, пасивний характер у конфліктних 
ситуаціях, інколи на шкоду собі, адже уникнення не призводить 
до вирішення конфлікту. Через безініціативність, пасивність і від-
сутність активних соціальних контактів у взаємодіях з іншими ці 
стратегії сприяють посиленню внутрішніх конфліктів.

● найменш використаною стратегією поведінки у конфлікті є су-
перництво  (16%).  Суперництво виражається, в першу чергу, у 
прагненні задовольнити власні інтереси, не враховуючи інтереси 
інших, спонукаючи їх приймати своє власне вирішення проблем, 
домогтися задоволення своїх інтересів на шкоду іншому.

Загалом можна зазначити, що у більшості випадків підлітки мають 
тенденцію уникати соціальні конфлікти, здатні співпереживати співроз-
мовнику та володіючи собою не вступати у зовнішні конфлікти. 

Для підтвердження гіпотези в роботі був застосований кореляційний 
аналіз Пірсона (за допомогою статистичної програми SPSS). Цей метод 
дозволяє визначити наявність (або відсутність) достовірної зв’язку між 
різними статистичними сукупностями (див. Табл. 1). 

 

Таблиця 1. 

Кореляційний зв’язок перемінних
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Можна зазначити те, що існує негативний кореляційний зв‘язок між 
перемінними «уникнення» та «агресивність» r = -503 при ρ <0.01. Це 
може свідчити про те, що підлітки, що йдуть на уникнення в конфлікті, 
не мають спраги до гніву, роздратування та конфліктних ситуацій; або 
свідчить, що звички до стратегії уникнення конфлікту, у них не проступи-
ла агресивність. Їм не властиві такі особистісні якості, як дратівливість, 
владність, вимогливість і нестримність. Тобто, чим більше підліток уникає 
конфліктів, тим менше рівень його агресивності, та навпаки.

Інші значимі зв’язки відсутні. 
Виходячи з цього можна зробити висновок, що рівень комунікативних 

навичок не впливає на конфліктність особистості. Тобто вміння спілку-
ватися не усуває конфлікти, вони все одно відбуваються. І для того, щоб 
їх позбутися, треба впливати на розвиток інших психічних функцій, не 
тільки комунікативних. 
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ЕМОЦІЇ ЯК ІНДИКАТОРИ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

УДК: 37.015.3: 159.922.7

Нагірняк О.М., студентка, 

Наук. керівник: Лящ О. П., к. психол.н., доц.

ВФ КІБіТ, м. Вінниця

Як показує аналіз психологічної літератури, вітчизняні і зарубіжні 
вчені, вивчаючи емоції як особливе психічне явище, а також вікові осо-
бливості розвитку емоційної сфери особистості, вказують на їх роль у 
керуванні поведінкою людини, мотивуючу функцію у діяльності, зокрема 
учбовій, важливість у процесі формування особистості (Вілюнас В.К., 
1990; Томчук С.М., 2014;).

Згідно з теорією диференціальних емоцій, афекти і насамперед емоції 
утворюють базові структури свідомості. Завдяки їх взаємодії з перцептив-
но-когнітивними функціями і процесами свідомості з’являється велика 
кількість афективно-когнітивних структур і орієнтацій, що впливають на 
сприймання, мислення і діяльність індивіда. Л.С. Виготський сформулю-
вав положення про зв’язок між інтелектом і афектом. Учений вважав, що 
емоції розвиваються і певним чином функціонують в структурі мислен-
нєвої діяльності (Виготський Л.С., 1997).

Зв’язок між певними емоційним і мотиваційним станом випливає з 
етимології обох понять. Термін “мотив” походить від латинського “motus” 
– рух, або “movere”, що означає “рухатися, посуватися”. Той самий корінь 
лежить в основі слова “емоція”; “emovere” означає “відсувати”, а також 
“трусити”. Отже, в обох поняттях відбивається динамічний аспект пси-
хіки, якийсь рух, певна активність (Ізард К.Е., 2000).

У психологічній літературі зустрічається різне тлумачення поняття 
“емоції”. Зокрема, Б. І. Додонов у своїй праці “Емоція як цінність” за-
значає: “Терміни, що позначають психічні явища, називають емоціями чи 
почуттями, на жаль, не мають чіткого значення...” (Додонов Б.І., 1983). 

Усе вищезазначене дає змогу зробити висновок, що емоції пов’язують 
з переживаннями, почуттями, потребами, які врівноважують людину з її 
середовищем. Але є й інші підходи, в яких їх тлумачать як такі, що дезор-
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ганізовують поведінку. Наприклад, П. Фресс вважає емоціями тільки такі 
реакції, які призводять до того, що людина втрачає контроль над своєю 
поведінкою: “... задоволення не є емоцією...інтенсивність наших пережи-
вань не повинна вводити нас в оману. Радість може стати емоцією, коли 
через її інтенсивність ми втрачаємо контроль над власними реакціями: 
свідченням того є збудження, беззмістовне мовлення та нестримний сміх” 
тощо (Фресс П., 2005).

“Основними нашими мотивами є емоційні мотиви, особливо у тепе-
рішній час, коли, за словами А. Маслоу, досягнутий достатній рівень за-
доволення потреб в їжі, воді і фізичному комфорті. В умовах сучасного 
суспільства людина є сильно мотивованою істотою, і цей факт обумовле-
ний саме емоційними процесами. Емоційні мотиви здатні значною мірою 
змінюватись в результаті научіння. Вони діють з урахуванням як віддале-
них, так і ближніх цілей... Таким чином, саме вони найбільше відповіда-
ють вимогам людського існування”; емоційні процеси, як і перцептивні, 
протягом життя стають усе більш індивідуалізованими” (Маслоу А., 1982).

Таким чином, згідно з даною теорією, емоції являють собою одну з 
форм мотивації, яка відповідає за спонукання поведінки, поряд з такими 
“фізіологічно зумовленими” мотивами, як голод чи фізичний біль.

Досліджуючи роль емоцій в діяльності, О. М. Леонтьєв зазначає, що 
емоції не підпорядковують собі діяльність, а є її регулятором і механізмом 
руху. Вони виконують роль внутрішніх сигналів і стимулів. Є внутріш-
німи, бо самі не несуть інформації про зовнішні об’єкти, про їх зв’язки 
і відношення, про ті об’єктивні ситуації, у яких відбувається діяльність 
суб’єкта, а насамперед виражають відношення між мотивами діяльності. 
Інакше кажучи, емоції виконують важливу функцію мотивації діяльності, 
але самі не є мотивами. Вони надають суб’єктивного забарвлення усьому 
тому, що відбувається навколо нас (Леонтьєв О.М., 1984).

Щодо умов виникнення емоцій, то вчений вважає: “емоції виникають 
вслід за актуалізацією мотиву (потреби) і до раціональної оцінки суб’єк-
том своєї діяльності... навіть тоді, коли мотиви не усвідомлюються... вони 
все ж знаходять своє психічне вираження, але в особливій формі – в формі 
емоційного забарвлення” (Леонтьєв О.М., 1984).

Виділяючи етапи мотиваційного процесу, Е. П. Ільїн зазначає, що 
емоції відіграють значну роль на всіх етапах: під час оцінки значущості 
зовнішнього подразника; під час виникнення потреб і оцінки їх значу-
щості; під час прогнозування можливості задоволення потреб, а також 
під час вибору цілі (Ільїн Е.П., 2001).

Щодо першого (мотиваційного) етапу, то головне призначення емо-
цій – сигналізувати про користь чи шкоду для організму того чи іншого 
стимулу, явища, яке позначається певним знаком (позитивним чи негатив-
ним) і ще перед тим, як вони будуть піддані усвідомленій логічній оцінці. 
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Другий – пов’язаний з виконавчим компонентом. Емоції відображають 
відношення між внутрішніми мотивами і кінцевим результатом (продук-
том). Вони виконують функцію внутрішніх оцінок адекватності-неадек-
ватності проміжних результатів цілі.

Третій – з рефлексивно-оцінним. Емоції включені у гностичні проце-
си свідомості, проявляючись в творчому пошуку учбово-практичних дій 
(Щукіна Г.І., 2009).

Підсумовуючи, слід сказати, що емоції, без сумніву, відіграють важ-
ливу роль в мотивації діяльності, в регуляції поведінки людини, але 
емоції – це не мотив. Як зазначає Б. І. Додонов, “емоції, без сумніву, вклю-
чені в мотивацію нашої поведінки, але самі мотивами не є”. “ Емоції, з 
точки зору інтересів людини, є свого роду оцінкою того, що відбувається 
поза і всередині нас” (Додонов Б.І., 1983). 

Із вищесказаного слідує, що емоції хоча й мотивами не є, але викону-
ють мотиваційну функцію в процесі діяльності. Коли ж ми розглядаємо 
особистість молодшого школяра, то маємо на увазі учбову діяльність, 
яка є провідним видом діяльності у даному віці. Емоційний фактор в 
учінні відіграє суттєву роль. Як зазначає В. П. Кутішенко, необхідною 
передумовою для конструктивного особистісного розвитку школяра є 
комфортне емоційне включення його в процес учбової діяльності (Куті-
шенко В.П., 2013).

Таким чином, емоційна сфера молодшого школяра характеризується:
– легким відгуком на події, що відбуваються, афективною забарвле-

ністю сприймання, уяви;
– безпосередністю та відкритістю вираження своїх переживань – ра-

дості, суму, страху, задоволення чи незадоволення;
– готовністю до афекту страху; у процесі учбової діяльності страх 

дитина переживає як передчуття невдач, неприємностей, невпевне-
ності у своїх силах, неможливість справитись із завданням; школяр 
відчуває загрозу своєму статусу в класі, сім’ї;

– великою емоційною нестійкістю, частою зміною настрою (на загаль-
ному фоні життєрадісності, веселості, безтурботності), схильністю 
до короткочасних і бурхливих афектів;

– емоційними чинниками для молодших школярів є не тільки ігри 
і спілкування з однолітками, але й успіхи у навчанні і оцінка цих 
успіхів вчителем і ровесниками;

– свої і чужі емоції і почуття молодші школярі погано усвідомлю-
ють, розуміють; міміка інших сприймається часто невірно, так як і 
тлумачення виразу почуттів оточуючих, що призводить до неадек-
ватних реакцій; виняток становлять базові емоції страху і радості, 
стосовно яких у дітей цього віку вже є чіткі уявлення, вони можуть 
виразити їх невербально, називаючи п’ять синонімічних слів, що 
позначають ці емоції (Ізард К.Е., 2010).
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Саме на тому етапі розвитку дитини, коли відбувається формування 
довільності, внутрішнього плану дій, починає розвиватись здатність до 
рефлексії, дитину можна успішно навчити оволодівати засобами і спосо-
бами аналізу своєї поведінки і поведінки інших.

Найбільш ефективним процес навчання буде тоді, коли ці три ціннісні 
емоційні стани (радість, інтерес, здивування) будуть переживатися учнями 
одночасно, комплексно.

Отже, важливо вміти використовувати в навчальному процесі активний 
і мобільний потенціал емоцій і мінімізувати їх деструктивний вплив на 
пізнавальну діяльність особистості.

Здійснюючи аналіз взаємозв’язку емоцій з мотиваційно-ціннісними 
аспектами поведінки, ми виходили з того, що розуміння класу емоційних 
явищ, в які входять специфічні переживання, мають стимулюючий харак-
тер – потяг, бажання, прагнення тощо (Вілюнас В.К., 1990).

ЛІТЕРАТУРА
1. Вилюнас, В. К. (1990), Основные проблемы психологической теории эмо-

ций, Психология эмоций, Тексты Изд-во Моск. ун-та, Москва, 426 с.
2. Вилюнас, В. К. (2001), Психологические механизмы мотивации человека, 

Прогресс, Москва, 423 с.
3. Выготский, Л. С. 1997, Вопросы детской психологии, Союз, СПб., 224 с.
4. Емоційний розвиток дитини, Упоряд.: С. Д. Максименко (2003), Мікрос, 

Київ, 112 с.
5. Изард, К. Э. (2006), Психология эмоций, Издательство Питер, СПб, 464 с.
6. Кутішенко, В. П. (2013), «Динаміка емоційно-ціннісного ставлення мо-

лодших школярів до учбової діяльності», Психологія – школі: Збірник матеріалів 
Другого Міжрегіонального науково-практичного семінару (Рівне, 16-18 січня 
2013), Київ. С. 128-134.

7. Леонтьев, А. Н. (1984), Потребности. Мотивы. Эмоции, Психология эмо-
ций. Тексты, Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер, Изд-во Моск. ун-та, 
Москва, 345 с.

8. Маслоу, А. (2006), Самоактуализация, Психология личности, Под ред. 
Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея, Изд-во Моск. ун-та, Москва, 345 с.

9. Томчук, М.І., Матохнюк, Л.О. (2014). Діагностичні методики виявлення 
рівня обдарованості учнів. Вінниця. 84 с.

10. Томчук, С.М. (2014), «Особливості профілактики та корекції посттравма-
тичних стресових станів в учнів загальноосвітніх навчальних закладів», Наука і 
освіта, № 11. С. 161-165.

11. Фресс, П. (2005), «Эмоции. Экспериментальная психология». Вып. V, 
Прогресс, Москва, 218 с.

12. Щукина, Г. И. (2009), Активизация познавательной деятельности учащихся 
в учебном процессе, Просвещение, Москва, 160 с.

__________________



226                       СУСПІЛЬСТВО В ЕПОХУ ЗМІН: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

РОЛЬ РАННІХ ДИТЯЧИХ СПОГАДІВ У РОЗВИТКУ 
СТАНУ ФРУСТРАЦІЇ В ЛЮДЕЙ ДОРОСЛОГО ВІКУ

УДК: 159.922.63 (075.8)

Невструєва Т. Б., студентка,

Наук. керівник: Гридковець Л.М., к.психол.н., доц.

КІБіТ, м.Київ

Ключові слова: фрустрація, ранні дитячі спогади, витіснені переживання, 
пам’ять, емоції, образи.

Потреба науково-дослідного звернення до проблеми фрустрації в на-
шому суспільстві існує давно. Нестабільність соціальних умов в Україні, 
масштабність та інтенсивність змін соціокультурної реальності, в яку 
включена людина, вимагає постійного розкриття багатьох особистісних 
якостей. Особливої актуальності набуває професійна психологічна робота 
з проблемами особистості, страхами,що виникають, тривожністю, стре-
сом, а особливо, з негативними проявами фрустрації. 

На грунті загального переживання незадоволеністю життям, фру-
страцію, в певному сенсі, можна розглядати як надіндивідуальне явище, 
яке може бути властиве цілим групам людей, соціальних шарів. У цьому 
випадку, вона може стати своєрідним негативним фактором об’єднання 
людей. Громадський песимізм, психологічна втома і розчарування не 
можуть бути підгрунтям для творчої діяльності, яка є благодатним фун-
даментом для формування культури в суспільстві. Виходячи з цих умов, 
зростає потреба дослідження генези фрустрації, виявлення її критеріїв, 
аналізу динаміки фрустраційних процесів, їх наслідків.

Перебуваючи у фруструючих умовах, життєва історія особистості, на-
буває елементів трагічних сценаріїв, негативних самоописів та фатальних 
висновків про свій внутрішній світ. Погляд особистості, яка знаходиться 
в такому стані на власне минуле постає перед нами як низка травмуючих 
спогадів та негативних інтерпретацій про власну особистість, деформує 
її «Я»-концепцію, створює неадекватно низьку самооцінку, майбутнє має 
тільки чорний фон.

Мета дослідження полягала у з’ясуванні взаємозв’язку змісту ранніх 
дитячих спогадів та специфіки прояву стану фрустрації у осіб дорослого 
віку

Методологічною та теоретичною основою дослідження стали теорії 
біографічної пам’яті: психоаналітична (З. Фрейд, А. Адлер, 1997, 2002), 
когнітивна (А.Біне, К. Бюлер), гештальтпсихологія (М. Вертгеймер, 
К. Коффка, К. Гольддштейн, Ф. Перлз), теорія мнемічної діяльності 
(О.М. Леонтьєв, П.І. Зінченко, А.А. Смірнов та ін.), теорії фрустрації 
(А. І. Захаров, С. Розенцвейг, І.А. Фурманов та ін.).
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Здійснений науково-історичний огляд теорій пам’яті в зарубіжній та 
вітчизняній психології дозволив виділити такі важливі для нашого до-
слідження категорії пам’яті: автобіографічну, асоціативну, смислову. В 
асоціативній теорії пам’яті акцент здійснюється на системі асоціацій (при 
цьому в гештальттеорії велике значення надається структуруванню мате-
ріалу при запам’ятовуванні, в біхевіоризмі – підкріпленню; в психоаналізі 
значенню ролі емоцій, мотивів і потреб в запам’ятовуванні). 

У руслі смислової теорії, пам’ять вивчалася з точки зору освіти смис-
лових зв’язків. У вітчизняній психології переважний розвиток отримав 
напрямок у вивченні пам’яті, пов’язаний із загальнопсихологічною теорі-
єю діяльності. У контексті цієї теорії пам’ять виступає як особливий вид 
психологічної діяльності, що включає систему теоретичних і практичних 
дій, підпорядкованих вирішенню мнемічних завданнь – запам’ятовування, 
збереження і відтворення різноманітної інформації. 

Класичним психоаналізом було відкрито, що травмуючими можуть 
бути спогади не тільки про реальну подію, що відбулася, але і спогади 
про ті фантазії, які мали місце в дитинстві, але пізніше були витіснені в 
несвідоме, іншими словами між спогадом і фантазуванням немає ніякої 
різниці. Таким чином, поступово акцент з зовнішніх несприятливих обста-
вин зміщується на обставини внутрішні. Психічна реальність є особливим 
відкриттям психоаналізу. Це не об’єктивна і не суб’єктивна реальність, 
її можна назвати особливим психічним простором суб’єкта, в якому роз-
гортається його життєва історія. 

Ранні спогади (early recollections), в теорії А. Адлера представляють 
собою пам’ять про специфічні інциденти дитячого віку. Ці спогади виділя-
ються на тлі загальної пам’яті як випадки, які індивід може візуалізувати 
таким чином, що окремі деталі, включаючи відтінки настрою, можуть бути 
згадані в деталях. Зазвичай ранні спогади мають велике значення, оскіль-
ки мають відношення до розвитку базисних атитюдів і поглядів індивіда.

Фрустрація розглядається як емоційний стан, який виникає при силь-
ному переживанні від раптової зустрічі людиною з непереборною (або 
уявно нездоланною) перешкодою на шляху до мети. Термін «фрустра-
ція» застосовується науковій літературі в різних значеннях. Дуже часто 
під фрустрацією розуміють форму емоційного стресу (Ф.Ю. Василюк, 
1984). В одних роботах цим терміном позначаються фруструючі ситуа-
ції та типи реакцій (С. Розенцвейг, 2004), в інших – психічний стан, але 
завжди мається на увазі неузгодженість між поведінковим процесом і 
результатом, тобто поведінка індивіда не відповідає ситуації, а отже, 
він не досягає мети, до якої прагне, а навіть навпаки, може прийти до 
цілком протилежного результату. В зарубіжній психології фрустрацію 
пов’язують з проявом агресії (К. Міллер, Н. Доллард, З.Фрейд, Е. Фромм). 
В рамках фрустраційної теорії конфліктів (Л. Бєрковіц) феномен фрустрації 
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виступає як захисний механізм, як емоційна реакція на фруструючий 
подразник. 

За допомогою методики діагностики рівня соціальної фрустрованості 
Л.І Вассермана (модифікація В. В. Бойко) було проведене дослідження. 
У дослідницькій вибірці було виокремлено групу досліджуваних з під-
вищеним або помірним рівнем соціальної фрустрованості – 43,8 % (18 
осіб) та групу досліджуваних, в яких наявний невизначений або низький 
рівень соціальної фрустрованості – 56,2 % (26 осіб). Згідно методу ана-
лізу ранніх дитячих спогадів були проаналізовані тексти ранніх дитячих 
спогадів даних груп досліджуваних. Встановлено, що для ранніх дитячих 
спогадів досліджуваних з підвищеним або помірним рівнем соціальної 
фрустрованості характерним є критичне ставлення до найближчого со-
ціального оточення, знецінення його, переживання його як караючого, 
жорстко контролюючого. У ранніх дитячих спогадах найближче соціальне 
оточення висуває неадекватні віку і можливостям вимоги, породжуючи 
гнітючі емоційні прояви дитини. 

Для ранніх дитячих спогадів досліджуваних з невизначеним або низь-
ким рівнем соціальної фрустрованості характерний опис ситуації негайно-
го виконання близькими бажань та задоволення потреб дитини. При цьому 
батьки були надмірно залучені в їх справи, або були занад-то суворими, 
або самі виявляли нестриманість і недисциплінованість. 

Також в ранніх дитячих спогадах відображаються ситуації, в яких 
респонденти відчували свою силу і владу над іншими, відчували свою 
винятковість і могли виявити непослух і порушувати встановлені правила. 

За допомогою методики С. Розенцвейга (Розенцвейг С., 2004) було 
встановлено, що 34% досліджуваних домінуючою мають реакцію інтар-
пунітивну (І), тобто реакцію спрямована на себе, з прийняттям вини чи 
відповідальності за вирішення ситуації, що склалась. У 42% досліджува-
них домінує імпунітивна реакція (М), що полягає у розгляді фрустраційної 
ситуації як чогось незначного, що швидко минає. У 24% екстрапунітив-
ні (Е) реагування на фруструючу ситуацію є домінуючими, тип реакцій 
спрямований на живе і неживе оточення, засуджується зовнішня причина 
фрустрації, підкреслюється ступінь фруструючої ситуації, іноді вирішення 
ситуації вимагається від інших осіб.

Було встановлено, що при наявності імпунітивної (М) реакції доміну-
ючим сюжетами були сімейні конфлікти, інтенсивне переживання страху, 
занадто критичне ставлення до дитини з боку дорослих, надмірні вимоги 
та фізична травматизація, з одного боку та негайне виконання бажань та 
гіперопіка, з іншого. Саме такі особливості соціальної взаємодії в дитин-
стві, на наш погляд, зумовили наявність амбівалентних почуттів. 

Також вдалося виявити, що досліджуваним з домінуванням інтрапу-
нітивної (І) реакції притаманні однозначні негативно-забарвлені пере-
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живання дитинства з переважанням образи, смутку, безсилля та розча-
рування, які були сформовані такими домінуючими сюжетами спогадів 
як покидання, залишення близькими, покарання та розлучення батьків. 
При цьому, серед фруструючих реакцій домінує почуття провини, що 
активізує почуття неповноцінності, яке проявляється через аутоагресію

Досліджуваним з домінуванням екстрапунітивної (Е) реакції найбільш 
притаманні такі емоційні переживання як задоволеність, гнів, образа, 
переляк та розпач при таких домінуючих сюжетах ранніх дитячих спо-
гадів як: жорсткий контроль, порушення кордонів, заперечення, образи, 
ігнорування, позбавлення дитини чогось, сімейні сварки, міжособистісні 
конфлікти, непослух та бунт. Було встановлено, що в рамках екстрапуні-
тивних реакцій ми маємо справу з таким способом компенсації почуття 
неповноцінності як протистояння, точніше, боротьба за перевагу. 

Було встановлено, що відповідно до оцінки типу реакцій на фрустру-
ючу ситуацію 44% досліджуваних мають домінуючий тип реагування «з 
фіксацією на самозахист» (ED); активність у формі звинувачення когось, 
заперечення або визнання своєї вини, ухилення від докорів, що спрямовані 
на захист свого «Я». 33% мають домінуючий тип реакцій «з фіксацією на 
задоволення потреби» (NP) – прагнуть вирішити проблему в формі вимоги 
допомоги від інших або ж беруть на себе відповідальність за вирішення 
ситуації чи просто впевнені в тому, що час і хід подій самі по собі знайдуть 
вихід з фруструючої ситуації. 23% – фіксують тип реакції на перешкоді 
(OD), тобто перешкоди, які викликали фрустрацію, різними способами 
акцентуються, незалежно від того, чи розцінюються вони як сприятливі, 
чи несприятливі, чи незначні.

Отже, підводячи підсумки дослідження ролі ранніх дитячих спогадів 
в розвитку стану фрустрації особистості можемо стверджувати про наяв-
ність психологічного взаємозв’язку між змістом ранніх дитячих спогадів 
та стану фрустрації у людей дорослого віку. 
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ВФ КІБіТ, м. Вінниця

Питання лідерства викликали інтерес людей з давніх часів. Проте, 
систематичне, цілеспрямоване і широке вивчення лідерства почалось 
тільки за часів Ф. Тейлора. Разом з тим, до сьогоднішнього часу так і не 
досягнуто повної згоди, щодо поняття лідерства і методів його вивчення. 

Однією з найважливіших проблем ефективної діяльності будь якого 
колективу є питання лідерства та керівництва. У наукових дослідженнях, 
присвячених цій темі, виділяють три аспекти: люди, вплив і мета. 

Лідерство як феномен суспільних відносин завжди викликало багато 
суперечностей стосовно своєї природи та було центром наукових дослі-
джень. 

Проблема лідерства почала розроблятися у вітчизняній психології ще 
у 20-30-х роках. Над нею працювали такі науковці, як Г. Андреєва, І. Кон, 
М. Корнєв, М. Логунова, Б. Паригін, А. Петровський, Л. Уманський та 
багато інших [2; 3; 5; 7]. Серед зарубіжних дослідників, які зробили 



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXIV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 231

значний внесок у вивчення проблеми лідерства і керівництва, можна 
назвати праці К. Берда, Е. Богардуса, М. Вебера, Л. Картера, Р. Лорда, 
Р. Стогділла, Ф. Тей лора, А. Файоля, Ф. Фідлера, Д. Філліпса, Г. Хоу-
манса та ін. [1; 4; 10]. 

Теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що вчені розгля-
дають переважно спільні риси, які притаманні лідерству і керівництву як 
суспільним феноменам, залишаючи поза увагою визначення психологіч-
них особливостей і відмінностей між цими двома явищами. 

У вітчизняній психології під поняттям «лідерство» розуміють відно-
сини домінування і підпорядкування, впливу і слідування в системі між 
В процесі вивчення проблеми лідерства вченими було запропоновано 
багато різних визначень цього поняття. Проте найбільш вдалим на наш 
погляд є наступне визначення.

Лідерство – це процес впливу на людей, породжений саме системою 
неформальних відносин, а управління має на увазі в першу чергу наявність 
чітко структурованих формальних відносин, через які воно реалізується, а 
роль керівника ніби визначена формальною структурою його функцій, як 
правило, право на застосування санкцій є беззаперечним і т. д. Лідерство, 
навпаки, формується спонтанно, стихійно, на рівні напівусвідомлених 
психологічних переваг [6]. 

Існує чотири основних теорії лідерства, які зображені на Рис.1.
Лідер – найавторитетніша особистість, що реально відіграє централь-

ну роль в організації спільної діяльності та регулюванні взаємин у групі 
[8, С. 230]. 

 
 

Рис. 1. Основні теорії лідерства
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У психології існують різні класифікації лідерів: 
– за змістом діяльності – лідер-натхненник і лідер-виконавець;
– за характером діяльності – лідер універсальний і лідер ситуативний;
– за спрямованістю діяльності – лідер емоційний і лідер діловий тощо 

[7, С. 18]. 
Лідер і керівник не обов’язково поєднуються в одній людині. На від-

міну від керівника, якого обирають чи призначають, лідер висувається 
стихійно. Керівник, несучи відповідальність за стан справ у колективі, 
має у своєму розпорядженні офіційне заохочення і покарання. Лідер, у 
свою чергу, не володіє ніякими визнаними поза групою владними повно-
важеннями, на нього не покладені ніякі офіційні обов’язки [9]. 

Якщо керівник групи та її лідер – не одна й та ж сама особа, то вза-
ємини між ними можуть сприяти ефективності спільної діяльності та 
гармонізації життя групи або ж набувати конфліктного характеру, що 
визначається рівнем групового розвитку. 

Як уже зазначалося, феномени лідерства і керівництва мають багато 
спільних рис, адже і лідер, і керівник повинні стимулювати групу, наці-
лювати її на вирішення певних задач. Однак лідерство – це психологічна 
характеристика поведінки окремих членів групи. А керівництво у біль-
шості випадків є соціальною характеристикою відносин у групі, перш 
за все, з точки зору розподілу ролей управління та підпорядкування [8]. 

Вчені дійшли висновку, що іноді можуть бути ситуації коли немає 
потреби в директивному керівництві, тобто для деяких працівників 
можна використовувати самоуправління на ґрунті так званих замінників 
лідерства:

1) здібності, досвід, підготовка і знання;
2) незалежність і самостійність;
3) професіоналізм;
4) відсутність реакції на винагородження;
5) ясність, чесність і рутинність;
6) відсутність альтернативних методів;
7) отримання зворотнього зв’язку в роботі;
8) внутрішнє задоволення роботою;
9) формалізований процес;
10) неможливість гнучких взаємостосунків;
11) груповий підхід;
12) лідер немає права винагороджувати;
13) відсутній безпосередній контакт з підлеглими.
В психологічній літературі зазначається, що керівник – це особа, на яку 

офіційно покладені функції керування колективом і організація його діяль-
ності. Керівник несе юридичну відповідальність за функціонування групи 
(колективу) перед інстанцією, що його призначила (обрала, затвердила) і 
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має у своєму розпорядженні визначені можливості санкціонування: пока-
рання та заохочення підлеглих для впливу на їхню активність [1, С. 258]. 

Науковець А. Петровский [7] виділяє такі відмінності між лідером і 
керівником: 

– керівник призначається офіційно, а лідер висувається неофіційно;
– керівникові певними законодавчими актами, постановами чи нака-

зами даються певні права і повноваження; лідер не має таких прав 
і повноважень, також не має формальних санкцій, використовуючи 
які, міг би впливати на учасників групи;

– керівник репрезентує свою групу в зовнішній організації та вирі-
шує питання, пов’язані з її відносинами з іншими групами; лідер 
обмежений у своїй діяльності сферою взаємин у групі;

– керівник перед законом, адміністрацією несе відповідальність за 
стан справ у групі та за результати її діяльності; лідер ніякої пер-
сональної відповідальності не несе за стан справ у групі та за те, 
що в ній відбувається. 

Таким чином, лідерство є психологічним феноменом, воно зумовлю-
ється взаємодією багатьох змінних (психологічними характеристиками 
особистості лідера, соціально-психологічними характеристиками малої 
групи та ін.), а керівництво має змішану природу, поєднуючи в собі різні 
особливості впливу. Якщо лідерство виникає та формується у процесі 
спільної діяльності, то керівництво привноситься у групу [8]. 

Ефективність керівництва залежить від лідерського потенціалу керів-
ника, відповідності умовам і завданням діяльності групи. Стиль керівни-
цтва має як об’єктивну, так і суб’єктивну основу, залежить від моральних 
норм, соціально-економічних і політичних чинників, системи відносин у 
групі, особистісних особливостей керівника. 

Висновки. Отже, розглянувши проблему лідерства і керівництва у 
психологічній літературі ми можемо стверджувати, що ці два явища 
мають багато спільного (стимулюють групу, націлюють її на вирішення 
певних задач) і відмінного (лідерство з’являється стихійним шляхом, а 
керівництво передбачає розподіл ролей управління і підпорядкування). 
Тому діяльність будь-якого колективу, групи, організації буде набагато 
ефективнішою за наявності лідерських здібностей і потенціалу в його 
керівника. 
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ВФ КІБіТ, м. Вінниця

Вивчення психології материнства – одна з маловивчених наукою облас-
тей. Вивчення готовності до материнства в останні роки ведеться в різних 
аспектах: у плані соціологічних досліджень материнства неповнолітніх; 
при дослідженні факторів ризику психічної патології дитини в зв’язку з 
соціальними і психічними аномаліями матерів (Брутман В.І[2]., Північ-
ний А.А[8]., Копил О.А[3]., Баженова О.В.[3] та ін.); в філогенетичному 
аспекті (Філіппова Г.Г[9].). 

Актуальність вивчення психологічної готовності до материнства під-
літків продиктована протиріччям між гостротою демографічних проблем, 
пов’язаних з падінням народжуваності, величезним числом сімей, що роз-
падаються і лавиноподібним збільшенням числа дітей-сиріт при живих 
батьках, з ростом числа випадків жорстокого поводження з дитиною і 
не розробленістю соціальної та психологічної допомоги сім’ї та в першу 
чергу дівчині-підлітку.

Сучасні молоді люди вкрай мало орієнтовані на виконання материн-
ських і батьківських ролей. Функції матері не займають центрального 
місця у самосвідомості підлітка – цей факт відзначають багато вітчизня-
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них і зарубіжних вчених. Після народження дитини дівчина буде вважати 
її тягарем. 

Філіппова Г.Г. вказує на те, що все частіше батьки-підлітки напере-
додні народження дитини виявляються необізнані про елементарні осо-
бливості розвитку дитини і своїх функціях в догляді за нею. Крім того, 
зменшення кількості дітей веде до того, що часто перше немовля, з яким 
зустрічається дівчина, ставши матір’ю, – це її власна дитина. У цих умо-
вах крім виникнення потреби в підвищенні батьківської компетентності, 
відбувається усвідомлення недостатності в емоційних переживаннях, 
неготовність до виникнення материнських почуттів у підлітка.[9]

У концепції С.Ю. Мещерякової психологічна готовність до материн-
ства формується під впливом нероздільних біологічних і соціальних фак-
торів та, з одного боку, має інстинктивну основу, а з іншого – виступає 
як специфічне особистісне утворення, основними складовими якого є 
особливості комунікативного досвіду раннього дитинства жінки, перебіг 
вагітності та ставлення жінки до ще ненародженої дитини у період вагіт-
ності, установка жінки на стратегію виховання дитини[5]. Г.Г. Філіппова 
зазначає, що низка психосоціальних проблем у більшості юних вагітних 
значною мірою ускладнюють процес формування психологічної готов-
ності до прийняття і належного виконання материнської ролі[9]. Тобто 
рівень психологічної готовності до материнства визначається сумарним 
ефектом дії сприятливих і несприятливих чинників, що мали місце про-
тягом усього життя до того моменту, коли жінка стала матір’ю[6].

Виділяють три рівні психологічної готовності до материнства: висо-
кий, середній та низький. Психологічні дослідження виявили, що немов-
лята матерів з високим рівнем психологічної готовності до материнства 
розвиваються швидше і краще, а в майбутньому серед ровесників вони 
вирізняються більшою емоційністю, допитливістю, відкритим і добро-
зичливим ставленням до людей[1]. Високий рівень психологічної готов-
ності формує кращі стартові умови для накопичення людського капіталу 
у дітей таких матерів.

Провідним чинником формування материнства і досягнення високого 
рівня готовності до нього є повноцінне проходження особистістю різних 
вікових стадій, у процесі чого закладаються його мотиваційні основи. Ло-
гічно припустити, що порушення, переривання, ускладнення «повноцінно-
го проходження різних вікових стадій» може спричинити у майбутньому 
деформацію генеративної активності. Вибіркові дослідження засвідчили 
низький початковий рівень готовності до материнства у більшості дівчат 
старшого шкільного віку. Особливості розвитку індивіда у підлітковому 
періоді позначаються на характері сприйняття образу майбутньої дитини 
(як правило, домінує об’єктивне ставлення, у той час як оптимальними 
для розвитку дитини є побудова суб’єкт-суб’єктних стосунків), уявлення 
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про роль і стиль материнської поведінки (самоствердження за рахунок 
дитини), передбачення підходів у вихованні (контролювання дій дити-
ни, орієнтація на авторитарний підхід у вихованні). Поряд із цим у ході 
досліджень було встановлено, що рання юність є одним із найбільш 
сприятливих вікових періодів підготовки до материнства, оскільки «саме 
цей період характеризується інтенсивним розвитком самосвідомості, 
ціннісно-смислової сфери, зорієнтованістю на майбутнє, прагненням до 
життєвого самовизначення, становленням статево-рольових позицій, ін-
тимно-особистісних стосунків з протилежною статтю» [7].

Діти матерів-підлітків мають підвищений ризик освітніх проблем та 
інвалідності, коли вони досягають дитячого садка, але цей ризик не відно-
ситься безпосередньо до молодого віку матерів. Швидше, як показує по-
пуляційне дослідження молодих людей у Флориді, їх дефіцит викликаний 
через соціально-економічні та демографічні фактори, які ставлять своїх 
матерів у невигідне становище – особливо вони мають низький рівень 
освіти, незаміжні та бідні. Навпаки, діти, народжені жінками старше 35 
років, мають порушення та академічні проблеми в дитячому садку, навіть 
якщо враховуються фонові особливості їхніх матерів. [10]

Провідним чинником формування материнства і досягнення високого 
рівня готовності до нього є повноцінне проходження особистістю різних 
вікових стадій, у процесі чого закладаються його мотиваційні основи. 
Вибіркові дослідження засвідчили низький початковий рівень готовності 
до материнства у більшості дівчат старшого шкільного віку.[4] Особли-
вості розвитку індивіда у підлітковому періоді позначаються на характері 
сприйняття образу майбутньої дитини (як правило, домінує об’єктивне 
ставлення, у той час як оптимальними для розвитку дитини є побудова 
суб’єкт-суб’єктних стосунків), уявлення про роль і стиль материнської 
поведінки (самоствердження за рахунок дитини), передбачення підходів 
у вихованні (контролювання дій дитини, орієнтація на авторитарний 
підхід у вихованні).
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВПЕВНЕНОСТІ 
У СОБІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

УДК: 159. 9: 316.614.6

Погребняк О.В., студент

ВФ КІБіТ, м. Вінниця

На сучасному етапі розвитку України, для якого характерні зміни в усіх 
сферах життя, соціум ставить нові вимоги до людини. Умовою успішної 
реалізації молоді сьогодні є активність, впевненість у собі. 

Стан психологічної практики та її теоретичного насичення свідчить, 
що вивчення проблеми впевненості людини у собі набуває особливої акту-
альності. Впевненість у собі є необхідною умовою існування особистості 
як суб’єкта активності, здатного до самостійного вибору цілей. 

Особливості розвитку та формування особистості підліткового віку 
досліджувались у працях Л. Божович, І. Булах, І. Кон, Д. Фельдштейна та 
ін. Дослідження проблеми впевненості у собі подано у роботах Н. Будіча, 
М. Мішечкіної, В. Ромека, І. Толкунової, О. Шило. Проте попри доволі 
широкий спектр досліджень у цьому напрямку, доволі часто постають 
проблеми, які потребують подальших наукових досліджень.

Досліджуючи окреслену нами проблему, розглянемо поняття “впевне-
ність у собі”. У своїй роботі М. Мішечкіна дала таке визначення цьому 
психічному утворенню: “Упевненість у собі – це якість особистості, яка 
виявляється у здатності дитини усвідомлювати власну спроможність ви-
рішувати доступні для її віку завдання; адекватно оцінювати свої можли-
вості; довіряти власному досвіду, розраховувати на нього в ускладнених 
ситуаціях, бути переконаною у досягненні успіху” [8, с. 7]. У зарубіжній 
психологічній літературі впевненість у собі досліджується як базальна 
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довіра (Е. Еріксон), розвиток відповідних навичок у міжособистісних 
стосунках (А. Лазарус), баланс збудження і гальмування (А. Сальтер), як 
риса характеру (Е. Фромм), вираження будь-якої відмінної від тривоги 
емоції (Дж. Вольпе) та ін [9].

В. Ромек визначав упевненість у собі як генералізовану позитивну 
самооцінку. Впевненість у собі, за В. Ромеком, виявляється у “позитив-
ній оцінці людиною власних навичок і можливостей (поведінкового ре-
пертуару) як достатніх для досягнення власних (суб’єктивно важливих) 
цілей і задоволення власних потреб” [1]. У своїх розробках М. Мішечкіна 
виокремила такі структурні компоненти впевненості: когнітивний (си-
стема знань дітей про впевненість у собі), емоційно-ціннісний (емоційні 
реакції на оцінні судження, ставлення до себе, успіху і поразки), пове-
дінковий (уміння поводитись впевнено в складних ситуаціях). Критерієм 
впевненості у собі вчена вважала впевнену поведінку [8; 10].

Аналізуючи наукові концепції різних авторів, ми дійшли висновків, що 
впевненість у собі є багаторівневим поняттям, особливості формування 
якого обумовлено етапами розвитку особистості в онтогенезі. Важливим 
для розвитку впевненості у собі є підлітковий вік, оскільки “з’являєть-
ся особлива пластичність і сенситивність окремих стадій цього періоду 
онтогенезу щодо соціального розвитку, формування особистісного само-
визначення” [6, С. 166].

Підлітковий вік – це один з найважливіших етапів життя людини. В 
ньому багато джерел і починань всього подальшого становлення особисто-
сті. В цей період відбувається перелом у відношенні до себе, з’являється 
активний інтерес до свого внутрішнього світу [2, С. 78]. Особливості 
розвитку та формування особистості підліткового віку досліджувались у 
працях Л.І. Божович, І.С. Булах, І.С. Кон, Д.Й. Фельдштейна та ін. 

Л.І. Божович характеризувала підлітковий вік як період усвідомлення 
свого соціального «Я» та виникнення на цій основі внутрішньої позиції, 
тобто певного цілісного відношення до оточуючого світу і до самого себе, 
що породжує відповідні потреби та прагнення, на основі задоволення яких 
виникають нові потреби» [4, С. 227 ]. 

І.С. Булах визначала такі особистісні новоутворення підлітка: «потре-
ба в оцінних взаєминах, особистісна рефлексія, потреба в самозахисті та 
самоповазі, особистісна саморегуляція, потреба у досягненні та само-
ствердженні тощо» [4, С.142]. 

Тому, ми тісно пов’язуємо впевненість в собі із розвитком самосвідо-
мості, зокрема із Я-концепцією особистості (Рис. 1.).

А. Маслоу відносив впевненість у собі до потреби у визнанні. Автор 
вважає, що задоволення потреби в оцінці, пошані породжує в індивіда по-
чуття впевненості у собі, почуття власної значущості, сили, адекватності, 
почуття, що він корисний і потрібний у цьому світі. Незадоволення цієї 
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Рис. 1. Структура самосвідомості (Я – концепція особистості).

потреби, навпаки, викликає почуття слабкості, безпорадності, запускають 
компенсаторні і невротичні механізми [5]. 

К. Рудестам відзначає, що саме впевнена поведінка виражається в 
умінні будувати стосунки в бажаному напрямку, наприклад, у спілку-
ванні зі сторонніми людьми, в умінні звернутися до них із проханням 
або відповісти негативно на їхнє прохання. Крім того, впевненість у собі 
веде до росту самоповаги, а не впевнена у собі людина стримує почуття 
внаслідок тривоги, відчуття провини й недостатніх соціальних умінь [7].

Висновки. Отже, аналіз літературних джерел дав можливість зробити 
висновок про те, що впевненість в собі є чинником розвинутої самосвідо-



240                       СУСПІЛЬСТВО В ЕПОХУ ЗМІН: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

мості (Я-концепції особистості). Особистісними детермінантами впевне-
ності у собі в підлітковому віці виступають особистісна рефлексія, опти-
мізм та автономність. Впевненість у собі являє собою складне утворення 
особистості, розвиток якого у підлітковому віці обумовлюється впливом 
домінуючих внутрішніх чинників, якими виступають наступні особистісні 
детермінанти – рефлексія, оптимізм, автономність. Рівень розвитку впев-
неності у собі взаємопов’язаний з рівнем вияву особистісних детермінант. 
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Анотація: На сьогоднішній день – цифрові технології щільно увійшли в наше жит-
тя, змінивши багато сфер діяльності людини. Для молодого покоління гаджети 
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стали невід’ємним атрибутом їх життєдіяльності, як розважальної, так і на-
вчальної. Метою нашого дослідження було з’ясувати, як саме змінилися навчання 
та виховання в умовах технологічного прогресу. І першим нашим кроком було 
з’ясувати, чи вплинула всебічна діджиталізація на інтереси молодого покоління, 
і якщо так, то як саме. Щоб виявити зацікавлення сучасних дітей та порівняти 
їх з інтересами дітей у минулому, була обрана методика опитування “Карта ін-
тересів” модифікації Філімонової О.Г. Ця методика дозволяє визначити ступінь 
інтересів дитини по 29 напрямах сучасної діяльності. У дослідженні взяли участь 
діти віком 10-14 років та їх батьки. Діти проходили тест, відповідаючи на пи-
тання про свої зацікавлення сьогодні. Дорослі відповідали, застосовуючи прийом 
ретроспективного оцінювання, згадуючи інтереси свого дитинства. Отримані 
результати показали, що зацікавлення сучасних дітей і дітей у минулому були 
розподілені між напрямами досить рівномірно, але і в першій, і в другій групі були 
свої фаворити. Для дітей попереднього покоління перше місце посіла географія. 
Також діти у минулому проявили високу цікавість до біології та образотворчого 
мистецтва. Нецікавими для них виявилися складні фізика, хімія та малодоступні 
у той час інформаційні технології. Для сучасних дітей інформаційні технології 
стрибнули на перше місце їх зацікавлень. Друге місце, як і у попередньої групи 
посіла біологія, третє – економіка. Мало цікавлять сучасних дітей медицина, 
транспорт та обробка матеріалів. Зацікавлення в деяких сферах залишились без 
змін, виявились сфери, до яких інтерес у сучасного покоління упав, але так само 
були сфери, до яких сучасні діти виявили більше зацікавлення ніж діти у мину-
лому. В цілому отримані результати показали, що зміна зацікавлень сучасних 
дітей відбулась, але це не вплинуло на широту цих інтересів. Найбільшої зміни 
зазнав не зміст інтересів, а спосіб їх задоволення: сучасні діти задовольняють 
свої зацікавлення через віртуальний діджитал-простір.
Ключові слова: діджиталізація; виховання; інтереси дитини; сучасна освіта; 
цифрові технології;

Людина завжди перебуває у постійному пошуку засобів покращення 
свого життя, вдосконалення навколишнього світу. Однак покращення 
життя створює і нові проблеми. Зокрема, наприкінці ХХ сторіччя стало-
ся відкриття, ніким до того часу не передбачене: була створена всесвіт-
ня інформаційна мережа – Internet. Ця подія обумовила наше подальше 
життя і сьогодення. 

Численні гаджети, а це – смартфони, планшети, нетбуки стали засобами 
доступу до невичерпного джерела інформації, розваг та спілкування. Це 
кардинально змінило життя суспільства, вплинуло на величезну кількість 
процесів, у тому числі й на освіту та виховання дітей. На даний момент 
є очевидним той факт, що це призвело до різкої зміни розвитку дитини, 
до зміни її поведінки та зацікавлень. 

Над вивченням впливу інформаційних технологій на людський мозок 
працювали і працюють відомі педагоги, психологи та науково-дослідні 
інститути. Великий внесок у розвиток цієї теми зробив Сеймур Пейперт. 
Він надзвичайно чітко сформулював позитивні можливості, які може от-
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римати дитина й родина у зв’язку з появою цифрових технологій. Також 
феномен впливу віртуальної реальності на розвиток дітей детально роз-
глядався у роботах Смирнової Е.О. та Матушкіної Н.Ю. В їхніх роботах 
проаналізовано чимало негативних аспектів такого впливу. 

Однак на даний момент результати усіх досліджень є суперечливи-
ми та неоднозначними. Існують дані, що свідчать про руйнівний вплив 
діджиталізації на формування психіки дитини, водночас інші результа-
ти демонструють позитивний ефект. Від чого залежить успішність чи 
неуспішність використання гаджетів у освітньому процесі дитини, досі 
залишається не до кінця з’ясованим. 

Мета дослідження: з’ясувати, які зміни інтересів дітей відбулися в 
епоху діджиталізації. Аналізуючи різні джерела, ми виявили, що в усі 
часи сильний вплив на дитину здійснювала система освіти і виховання. 
Змінювалося суспільство, змінювалися методи впливу відповідно. Проте 
для суспільства завжди було важливим передати дитині свої основні куль-
турні, духовні та моральні цінності. Тому освіта завжди мала системний 
характер. 

Сьогодні програма освіти та виховання перестає бути чітко структу-
рованою. Від раннього дитинства людина отримує самостійний доступ 
до інформації. Гаджети чимдалі пропонують все більше можливостей для 
самостійного навчання, спілкування, ігор. 

На тлі глобальної діджиталізації фахівці помічають серйозні зміни у 
поведінці дітей, а саме: зниження інтересу дитини до реальної життєдіяль-
ності, ігор з однолітками, спілкування, навчання; та підвищення інтересу 
до будь-яких активностей в світі віртуальному. 

Батьки відіграють активну роль у діджиталізації виховання та освіти 
дітей. По-перше, «залипання» батьків на гаджетах часто переймають 
діти. По-друге, саме батьки впливають на вибір контенту, з яким дитина 
стикається вперше, і на час, проведений дитиною в мережі. Таким чином, 
по-третє, саме батьки часто стають причиною виникнення цифрової за-
лежності у дитини. 

Для проведення діагностичного дослідження нам необхідно було піді-
брати метод визначення інтересів у дитини. Для цього ми обрали методику 
“Карта інтересів” модифікації Філімонової О.Г. Ця методика повністю 
відповідає всім вимогам нашого дослідження, таким як: актуальність, 
зрозумілість, зручність. Ця методика дозволяє попередньо проаналізу-
вати зацікавлення, близькі до того чи іншого виду діяльності у дитини. 

Для перевірки нашої гіпотези щодо впливу діджиталізації системи 
виховання на формування інтересів молодого покоління нам необхідно 
було порівняти інтереси сучасних дітей та інтереси дорослих у дитинстві. 
Для цього було проведене online тестування 18-ти дорослих, віком 30-
45 років, та 18-ти дітей віком 10-14 років. Дорослі проходили той самий 



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXIV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 243

тест, що їхні діти, але застосовуючи прийом ретроспективного оцінювання 
(згадували свої інтереси у дитинстві). 

Отримані нами результати порівняння по t-критерію Стьюдента пока-
зали, що інтереси дітей у минулому та сучасних дітей відрізняються по 
14 з 29 напрямах, але в багатьох випадках – незначно.

Майже без змін залишилися такі напрями: медицина, біологія, гео-
логія, транспорт, література, журналістика, юриспруденція, психологія, 
військові спеціальності, математика, іноземні мови, механіка, сфера об-
слуговування та музика. Це можна пояснити тим, що ці сфери, як і раніше, 
залишаються популярними в суспільстві. 

Хочеться окремо підкреслити, що взагалі не змінилось ставлення дітей 
до фізкультури. Спорт, як і раніше, викликає значний інтерес у дітей. Це 
пов’язано з тим, що фізіологічна потреба дитячого організму рухатися 
залишилась без змін. 

Незначно впав інтерес до: медицини, обробки матеріалів, історії, об-
разотворчого мистецтва. 

Трохи більше діти втратили цікавість до: географії, легкої і харчової 
промисловості, філософії, педагогіки, сценічного мистецтва. Деякі з цих 
сфер втрачають популярність у суспільстві або через незатребуваність, 
або через погану оплати праці. Саме ці процеси відбиваються на зацікав-
леннях дітей. 

Невелике зростання інтересу можна побачити в таких напрямах: будів-
ництво, фізика, хімія. Можливо, це результат зміни підходу до викладання 
цих дисциплін. Поява наочних, ігрових матеріалів допомагає залучити 
дітей до процесу навчання. 

Дуже помітно зросла цікавість до: електроніки, економіки та бізнесу. 
Популярність цих сфер в суспільстві призводить до появи нових методів 
і форм навчання. Як результат – висока залученість дітей. 

Та найбільший інтерес діти сучасності демонструють до цифрових 
технологій. Саме цей вид діяльності перемістився з останнього місця за-
цікавлень у дітей попереднього покоління на перше у сучасних дітей. Але 
треба врахувати той факт, що решта інтересів не виявилися у занепаді.

Зокрема, та сфера діяльності, яка опинилася у дітей попереднього 
покоління на останньому місці, мала 17% прихильників, в той час, як ос-
тання за рейтингом сфера діяльності сьогодення має 33% прихильників 
серед сучасних дітей. 

Таким чином можна зробити висновок, що отримані результати під-
тверджують нашу гіпотезу про зміну інтересів у сучасних дітей, але ця 
зміна стосується не інтересів самих по собі або їх широти, а лише спо-
собу їх задоволення: сучасні діти задовольняють свої зацікавлення через 
віртуальний діджитал-простір. 
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Сьогодні емоційна сфера особистості стає предметом серйозних теоре-
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безліч проведених досліджень, проблема емоційності людини як однієї з 
її найважливіших властивостей і структур, в тому числі – проблема ролі 
емоційних явищ в життєдіяльності особистості та динаміці її розвитку, 
до сих пір залишається актуальною.

Особлива увага науковців зосереджена на дослідженні емоційної сфе-
ри як фундаментальної складової психічного розвитку людини, як базису 
її духовного життя, як інтимно -сутнісного пласта психіки особистості. 
Адже провідна форма прояву емоційної сфери – емоція, що виражається 
у формі безпосереднього переживання, і мотивує, і керує розумовою та 
фізичною активністю особистості, і регулює сприйняття нею оточуючого 
світу. В основі особливої ролі емоцій у визначенні спрямованості пове-
дінки особи і способів її реалізації лежить те, що емоційний компонент 
відображення особистістю дійсності висвітлює не самі по собі об’єктивні 
явища, а суб’єктивне, особистісне до них ставлення (Л.С.Виготський, К.Е. 
Ізард, О.М.Леонтьєв, А.Ленглі).

Емоційна сфера людини довгий час залишалася поза увагою дослід-
ників, її значення у загальному розвитку особистості недооцінювалося. 
Сьогодні, на етапі активного наукового осмислення закономірностей 
розвитку особистості, у контексті пошуку шляхів забезпечення її благо-
получчя, як окремим емоційним явищам, так і емоційному компоненту 
структури особистості – її емоційній сфері (або емоційності) приділяється 
все більше уваги.

Емоційний компонент у структурі особистості є провідним, бо власне 
ставлення особистості до оточуючої дійсності виникає в процесі накла-
дання її емоцій на предмет, що певною мірою усвідомлюється, пізнається 
нею. Завдяки емоційному компоненту особистість не сприймає оточую-
че однаково та безпристрасно. Завдяки емоціям світ стає для особисто-
сті різним: одні об’єкти в ньому для людини залишаються байдужими, 
інші – виявляються особливими, важливими, тими, що помічаються [3, 11]. 

Отже, структура особистості в якості своєї невід’ємної складової 
містить емоційну частину, яку називають емоційною сферою або емо-
ційністю особистості. 

Емоційну сферу особистості становлять емоції, почуття та прояви, з 
якими вони пов’язані. 

Емоційна сфера складається з емоційних явищ різного ступеню трива-
лості і стійкості. Серед компонентів емоційної сфери людини виділяють 
емоційний тон відчуттів, ситуативні (або власне) емоції, емоційні стани 
та емоційні відношення. 

Основоположними серед них є власне емоції. 
Емоції – це прояв ставлення людини до явищ дійсності, яке виникає 

в даний момент у зв’язку з можливістю задоволення певної потреби. Та-
кож – це своєрідна форма відображення реальності, у якій відбувається 
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регуляція та саморегуляція функцій, залежно від вимог навколишнього 
середовища – з одного боку, і внутрішніх потреб і станів людини – з ін-
шого [4].

Отже, емоції найяскравіше виражають запити і прагнення людини, її 
ставлення до дійсності. К. Д. Ушинський писав, що «ні слова, ні думки, 
навіть вчинки наші не виражають так ясно нас самих і наше ставлення до 
світу, як наші почування (почуття): у них чути характер не окремої думки, 
не окремого рішення, а всього змісту душі та її ладу» [10].

С.Л.Рубінштейн в структурі емоційної сфери особистості виділив на-
ступні три основні рівні: 

– рівень безпредметних емоційних явищ (настроїв) − тобто емоційних 
станів суб’єкта, які не віднесені безпосередньо до якогось об’єкта; 

– рівень предметних почуттів, що виникають з приводу якогось пред-
мету − ці почуття бувають інтелектуальними (прикладом може бути 
почуття чи значущості, чи зрозумілості, чи смішності, чи страшно-
сті, чи дивності тощо якогось певного явища чи предмету), а також 
моральними, естетичними; 

– рівень світоглядних почуттів, які не прив’язані до чогось конкретно, 
а характеризують загальне відношення людини до життя (прикла-
дом може слугувати почуття гумору, почуття трагічного, комічного) 
[8]. 

Таким чином, емоційна сфера особистості та емоційні явища, які її 
утворюють, мають свої форми, види, особливості і закономірності.

Як відомо, емоційні явища існують і проявляються у вигляді відповід-
них процесів, станів або властивостей особистості. Відомо також, що всі 
форми емоційних проявів пов’язані між собою, переходять одна в одну. 

Емоційні реакції (процеси) – короткочасні реакції на певний об’єкт, 
подію, ситуацію. Емоційні реакції особливо інтенсивної сили можуть 
призводити до втрати людиною контролю над собою і супроводжуватися 
криками, непродуманими вчинками (афекти).

Емоційні стани – більш статичні, довготривалі, та є ефектом дії силь-
ної емоційної реакції.

З іншого боку, кожний момент емоційного процесу є також його мит-
тєвим станом.

Дослідження засвідчили, що емоційні процеси супроводжуються ті-
лесними змінами (вегетативними та руховими). За теорією У.Кенона (про 
співвідношення органічних та емоційних процесів) тілесні процеси при 
емоціях є біологічно доцільними, оскільки служать попереднім налашту-
ванням всього організму на ситуацію. 

Згідно теорії Ліндсея – Хебба – емоційні стани виявляються впливом 
ретикулярної формації нижньої частини стовбуру головного мозку – вона 
відповідає за рівень активності організму. А емоційні прояви на органіч-
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ному рівні – є не що інше, як зміни рівня активності нервової системи у 
відповідь на будь-який подразник [4, 6].

З точки зору впливу на діяльність людини емоції – як процеси, так 
і стани – поділяються на стенічні та астенічні. Стенічні – стимулюють 
діяльність, збільшують енергію та напругу сил людини, спонукають до 
дій та висловлювань. Астенічні в свою чергу – призводять до скутості, 
пасивності. Тому в залежності від ситуації та індивідуальних особливос-
тей людини емоції по-різному впливають на її поведінку [4].

Ще однією формою існування і прояву емоційних явищ є емоційні вла-
стивості особистості, що утворюють важливу складову її індивідуальності.

В емоційній сфері між людьми виявляються особливо яскраві індиві-
дуальні розбіжності. Всі особливості особистості, її характеру, інтелекту, 
її інтересів та відношення до інших проявляються та відображаються у 
сфері емоцій та почуттів [5].

Основні розбіжності в емоційній сфері особистості пов’язані з розбіж-
ностями в змісті людських почуттів, в тому, на які об’єкти вони спрямо-
вані та яке відношення людини до них вони виражають.

Типові розбіжності емоційних особливостей особистості можуть також 
виражатися в більш сильній чи слабшій емоційній збудливості, в більшій 
чи меншій емоційній стійкості. Такі розбіжності в емоційній збудливості 
та стійкості характеризують темперамент людини. Можна також розрізни-
ти силу, інтенсивність емоцій, а характеризуючи почуття − його глибину.

Характерологічно дуже суттєвими та глибокими є розбіжності між 
емоційними, сентиментальними та пристрасними натурами [8]. 

Емоційні натури переживають свої почуття, віддаючись їх вібраці ям 
– тут переважає афективність: вони вразливі, легко збуджуються, швид-
ше поривчасті, чим дієві, для них саме почуття з його хвилюваннями є 
важливішим за його об’єкт.

Сентиментальні натури швидше за все споглядають свої почуття, 
любуються їх переливами – споглядають і відчувають, але вони пасивні, 
кохання для них – це, переважно, милування.

Натури пристрасні живуть своїми почуттями, втілюючи їх напругу в 
діях – лише переживання свого почуття, чи, споглядаючи, милування їх 
об’єктом їх не задовольняє. Для них почуття – це пристрасне прагнення 
до об’єкта і до дії.

Ці та ряд інших типологічних різниць, які можна було б вжити при 
характеристиці емоційності людини, не вичерпують всіх можливих ба-
гатогранних різних відтінків індивідуального почуття.

Цікавим окремим проявом емоційної сфери особистості є її так званий 
емоційний інтелект [1, 2, 7, 9].

І.Н.Андрєєва дотримується визначення емоційного інтелекту як «су-
купності ментальних здібностей до розуміння власних емоцій і емоцій 
інших людей, а також до керування емоційною сферою» [2]. 
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Термін «емоційний інтелект» вперше почали застосовувати в 1990 році 
д-р Пітер Саловей – професор психології і декан вищої школи наук і мис-
тецтв Єльського університету, і д-р Джон Майер – професор Нью-Гемп-
ширського університету. Поступово погляд на емоції, як на певний вид 
інтелекту, розповсюдився в науковому середовищі, а після виходу в 1995 
р. книги Деніела Гоулмана «Емоційний інтелект» цей термін став загаль-
новживаним [7, 9].

Роль емоційного інтелекту полягає у змозі суб’єкта адекватно розпіз-
навати витоки власних емоцій та емоцій інших людей, володіти само-
контролем, підтримувати доброзичливі стосунки з оточуючими, само-
мотивуватися, проявляти наполегливість у досягненні мети. Емоційний 
інтелект виступає стресозахисним чинником, сприяє успішній самореа-
лізації особистості.

Поряд з поняттям «емоційний інтелект» у психології використовуєть-
ся поняття «емоційна компетентність». На думку Д.Гоулмана, емоційна 
компетентність має дві основні складові: особиста компетентність (у 
керуванні собою), куди, в свою чергу, входять розуміння себе, саморе-
гуляція і мотивація, і соціальна компетентність (у становленні взаємин), 
яка охоплює емпатію та соціальні навички [9].

Ще одним значущим та спорідненим з емоційним інтелектом явищем, 
яке сьогодні привертає увагу багатьох дослідників, є емоційне здоров’я.

Емоційне здоров’я зазвичай визначається як відчутне переважання у 
емоційному самопочутті людини позитивних емоцій або ж (у кращому 
разі) – рівновага позитивних і негативних емоцій, наповнення життя осо-
бистості почуттями та їх проявами; самоконтроль та адекватність ситуа-
ції цього прояву. Емоційне здоров’я – здатність адаптуватися в мінливій 
ситуації і достатньо швидко відновлювати сили після кризи чи стресової 
ситуації [6].

Зрозуміло, що така властивість особистості, як її емоційне здоров’я 
(відповідно до наведеного визначення), проявляється в достатній «емо-
ційній інтелектуальності» – умінні здійснювати самоспостереження, іден-
тифікувати власні емоції в момент їх виникнення, знаходити способи, які 
допомагають долати страх, гнів, тривогу, смуток, сприяють здійсненню 
самоконтролю, умінню відкладати задоволення актуалізованих потреб 
заради більш значущих віддалених цілей, самовмотивованої діяльності.

Актуалізація проблеми гармонії раціональної та емоційної сфери осо-
бистості з метою збереження емоційного здоров’я, виділення когнітивного 
та емоційного компонентів у структурі психологічного благополуччя, дає 
змогу говорити про необхідність розвитку емоційного інтелекту і загалом 
емоційної сфери людини.

Висновки: Таким чином, емоційна сфера (або емоційність) особис-
тості – це цілісна система емоційних явищ, що переходять одне в одне: 
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процеси в стани, які, повторюючись у досвіді, утворюють якості особи-
стості, а ті – проявляються в нових процесах і станах. 

Емоційна сфера посідає провідне місце у структурі особистості, оскіль-
ки вона виявляє потребову значущість для особи всіх явищ світу і її життя 
і, як наслідок, визначає її суб’єктивне ставлення до них. 

Всі особливості особистості, її характеру, інтелекту, її інтересів та 
відношення до інших проявляються та відображаються у сфері емоцій 
та почуттів, до якої можна віднести і емоційний інтелект людини – під 
яким розуміється відображення ставлення людини до світу, до інших та 
до себе, адекватне розпізнавання власних емоцій та емоцій оточуючих, 
вміння володіти самоконтролем. Найважливішою характеристикою цього 
рівня відображення є внутрішня мотивація емоційного реагування.
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Важливим завданням сучасної освіти є підвищення ефективності фор-
мування особистості в її інтелектуальному, креативному, соціально-куль-
турному, особистісному та духовному розвитку. Провідною умовою до-
сягнення даної мети є забезпечення соціально-психологічної адаптації до 
нових умов навчання. З погляду на проблему адаптації у процесі навчання, 
виділяють складні періоди при вступі до першого класу.

Загальні аспекти проблеми адаптації розглядались вітчизняними та 
зарубіжними психологами: Ж. Піаже, Г. Айзенка, Л. Філіпса, Г. Гартма-
на, М. В. Максимової, М. Є. Зеленової, Р. В. Овчарової, Л. І. Божовича, 
В. С. Мухіна, С.М Томчука.ін. 

Адаптацією є універсальна форма взаємодії людини з оточуючим се-
редовищем. Це складне соціально зумовлене явище охоплює три рівні 
адаптивної поведінки людини: біологічний, психологічний і соціальний 
з провідною роллю останнього. Адаптивну діяльність людей мотивують 
соціально зумовлені потреби, однак водночас для неї властиве і специ-
фічно біологічне, притаманне людському організму. Все це характери-
зує адаптацію як цілісний біопсихосоціальний процес. Процес адаптації 
першокласників до навчання протікає на всіх її рівнях: біологічному 
(пристосування до нового режиму навчання й життя); психологічному 
(входження до нової системи вимог, пов’язаних з виконанням навчаль-
ної діяльності) та соціальному (входження до учнівського колективу). В 
біологічній (фізіологічній) адаптації першокласника виділяють декілька 
етапів: – гостра адаптація (перші 2-3 тижні). Найважчий час для дитини. 
В даний період на всі нові впливи організм дитини відповідає значною 
напругою практично всіх своїх систем, і як результат – багато першо-
класників у вересні хворіє; – нестійке пристосування – організм дитини 
знаходить адекватні, близькі до оптимальних варіантів реакцій на нові 
умови; – період відносно стійкого пристосування – організм реагує на 
навантаження з меншою напругою [5]. Психологічна адаптація являє со-
бою процес мотивації адаптивної поведінки людини, формування мети і 
програми її реалізації у ситуаціях, що відзначаються значною новизною 
та значущістю. Це процес взаємодії особистості дитини із середовищем, 
за якого дитина повинна враховувати особливості середовища й активно 
впливати на нього, щоб забезпечити задоволення своїх основних потреб 
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і реалізацію значущих зв’язків. Процес взаємодії особистості й середо-
вища полягає в пошуку й використанні адекватних засобів і способів 
задоволення основних її потреб, до яких належать потреба в безпеці, 
фізіологічні потреби (у їжі, сні, відпочинку тощо), потреба в прийнятті 
та любові, у визнанні та повазі, у самовираженні, самоствердженні й у 
розвитку. Тим самим закладаються можливості для успішної соціальної 
адаптації й соціалізації дитини. Соціальна адаптація визначається як про-
цес, за допомогою якого дитина досягає стану соціальної рівноваги при 
відсутності переживання конфлікту із оточуючими людьми. Соціальну 
адаптацію розглядають як завершальний, підсумковий етап адаптації в 
цілому, що забезпечує як фізіологічне і психологічне, так і соціальне бла-
гополуччя особистості. Першокласник повинен пристосуватись до вимог 
тих соціальних груп, що характерні для школи (учнівська група, вчите-
лі, інші класи тощо). Соціальна адаптація проходить чотири основних 
стадії: – врівноваження – встановлення рівноваги між групою та особи-
стістю, які проявляють взаємну терпимість до системи вподобань і стере-
отипів поведінки один одного; – псевдоадаптація – поєднання зовнішньої 
пристосованості до соціальної групи з негативним ставленням до її норм 
і вимог; – пристосування – визнання і прийняття систем вподобань нової 
соціальної спільноти, взаємні поступки; – уподібнення – психологічна 
переорієнтація особистості, трансформація колишніх поглядів, орієнта-
цій, установок відповідно до нової ситуації [3]. Критеріями успішного 
адаптаційного процесу в школі, з одного боку – є продуктивність учбо-
вої діяльності, а з іншого – психологічний стан школяра, його емоційне 
самопочуття, відсутність внутрішнього напруження та дискомфорту. 
Більшість учнів адаптується до умов навчання школи досить швидко, 
приймаючи вимоги навчально виховного процесу. Серед чинників, що 
впливають на успішність адаптації першокласника до навчання у шко-
лі велике значення має зміна соціальної позиції: з дитини-дошкільника 
вона перетворюється на учня школи, вперше в своєму житті дитина стає 
членом суспільства зі своїми і суспільно громадськими обов’язками. Зі 
вступом до школи у дитини відбувається зміна провідної діяльності: з 
ігрової на навчальну діяльність. Діти-школярі починають «навчитися 
вчитися», тобто запам’ятовувати учбовий матеріал, формулювати від-
повідь, вирішувати задачі. Вони зобов’язані робити те, що їм не завжди 
хочеться робити; повинні контролювати свою поведінку, бути уважними 
на уроках. Важливим чинником адаптації дитини до школи виступає її 
соціальне оточення: вчитель, клас, сім’я. Ставлення вчителя до дитини 
впливає на успішність її подальшого навчання в школі. Набута пози-
ція першокласника в класі серед однолітків та сімейна ситуація, в якій 
опиняється дитина на початку свого навчання в школі також визначає 
успішність адаптації до навчання. Отже, період адаптації першокласника 
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пов’язаний із трансформацією раніше сформованих у нього стереотипів 
поведінки й навичок життєдіяльності, що призводить не лише до низки 
утруднень у взаємодії з оточуючим світом і в повсякденному житті, а й 
нерідко спричиняє погіршення навчальних успіхів. В процесі адаптації 
першокласника виділяють такі адаптаційні рівні: Високий – першокласник 
позитивно ставиться до школи, її правила і вимог. Навчальний матеріал 
засвоює легко. Глибоко й повно опановує програмовий матеріал, розв’я-
зує ускладнені задачі, чемний, уважно вислуховує вказівки, пояснення 
вчителя. Доручення виконує охоче і сумлінно, без зовнішнього контроль. 
Виявляє високу зацікавленість до самостійної роботи, готується до всіх 
уроків. Має у класі позитивний статус. Середній – першокласник пози-
тивно ставиться до школи, відвідування уроків не спричиняє негативних 
переживань. Розуміє навчальний матеріал, коли вчитель пояснює його 
досить детально й наочно. Засвоює основний зміст програми з усіх пред-
метів, самостійно розв’язує типові задачі. Зосереджений і уважний під 
час виконання завдань, доручень, вказівок учителя, разом з тим потребує 
контролю з боку дорослого. Зосередженим буває тільки тоді, коли робить 
щось цікаве для себе. Майже завжди готується до уроків і виконує до-
машні завдання. Доручення виконує сумлінно. Дружить з багатьма одно-
класниками. Низький – першокласник негативно або байдуже ставиться 
до школи. Спостерігаються порушення дисципліни. Самостійна робота з 
підручником викликає труднощі, під час виконання самостійних завдань 
не виявляє до них інтересу. До уроків готується нерегулярно, потребує 
постійного контролю, систематичних нагадувань як з боку учителя, так 
і з боку батьків Для розуміння нового матеріалу потребує значної до-
помоги вчителя і батьків. Доручення виконує під контролем і без осо-
бливого бажання [1]. У випадку коли дитина не може адаптуватися до 
навчання у школі у неї виникає шкільна дезадаптація. Вона визначається 
як багатофакторний процес зниження і порушення здатності дитини до 
навчання внаслідок невідповідності умов та вимог навчального процесу, 
найближчого соціального середовища її психофізіологічних можливостей 
і потреб. Провідними причинами, з одного боку, є особливості дитини 
(її неможливість в силу особистісних причин реалізувати свої здібності 
і потреби), а з іншого боку, особливості мікросоціального оточення і не-
адекватні умови шкільного навчання [9]. Також шкільну дезадаптацію 
розглядають як переважно соціально педагогічне явище, у формуванні 
якого визначальне значення належить сукупним педагогічним і власне 
шкільним чинникам [2]. А також як складне соціально психологічне 
явище, суть якого становить неможливість для дитини знайти в просторі 
шкільного навчання «своє місце», на якому вона може бути прийнятою 
такою, яка вона є, зберігаючи і розвиваючи свою ідентичність, потенції 
і можливості для самореалізації та самоактуалізації. 
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Основні проблеми соціалізації молодшого школяра в перші місяці від-
відування школи можна позначити як труднощі адаптації дитини до вимог 
навчання в школі. До них належать наступні типи труднощів. – Зміна 
режиму життєдіяльності. Дорослий повинен чітко, зрозуміло розкрива-
ти вимоги та доброзичливо контролювати їх виконання, використовую-
чи переважно схвалення дій дитини. – Специфіка відносин з учителем. 
Учитель займає іншу позицію, ніж вихователь дошкільного закладу. Він 
оцінює, насамперед, результати діяльності учня, а не його особистість. 
Дитина ж прагне до схвалення своїх дій з боку дорослого, а при відсутності 
схвалення вважає, що дорослий його «не любить». – Нові вимоги в сім’ї, 
члени якої починають серйозніше ставитись до дитини, до її діяльності 
в школі. Зростає обов’язковість у поведінці дитини. У центрі відносин 
з батьками – результати й процес учіння. – Згасання інтересу до школи 
при появі перших труднощів у навчанні, коли потрібно докласти зусиль, 
проявити наполегливість, працелюбність. 

Подальший розвиток позитивної навчальної мотивації залежить від 
формування навчальної діяльності. Овчарова Р. В. [4] зазначає, що про-
блема шкільної дезадаптації може проявлятися в різних формах, мати 
різні причини, наслідки і локус скарг. Перша форма. Несформованість 
елементів і навичок навчальної діяльності. Причинами є індивідуальні 
особливості інтелектуального розвитку, педагогічна занедбаність. Наслід-
ком: погана успішність. Локус скарг: погана успішність з усіх предметів, 
погане читання, відставання з математики, погана пам’ять, неуважність, 
учень мовчить на уроках, боїться відповідати, хоча знає; невпевненість 
у собі; тривалість підготовки уроків, тривожність, занижена самооцінка. 
Пасивність, песимізм; розчарування школою, пропуск уроків, втечі зі 
школи. Друга форма. Не сформованість мотивації учіння, спрямованість 
на інші, позашкільні види діяльності. Причина: інфантилізм виховання, 
гіперопіка, несприятливі фактори, що зруйнували позитивну мотивацію 
(шкільні міжособистісні відносини, неадекватне оцінювання навчальної 
діяльності). Наслідок: погана успішність і поведінка на фоні достатньо 
високого рівня пізнавальних здібностей. Локус скарг: тривога з приводу 
індивідуально-особистісних якостей – повільності. Інертності, некомуні-
кабельності, егоїстичності впертості, неорганізованості, стомлюваності, 
агресивності, озлобленості, страхів, брехливості. Третя форма. Нездат-
ність до довільної регуляції поведінки, уваги, навчальної діяльності. 
Причина: особливості сімейного виховання (гіперпротекція або домі-
нуюча гіпопротекція), той самий тип виховання в дитячому садочку і 
початковій школі. Наслідок: неорганізованість, неуважність, залежність 
від дорослих, порушення спілкування. слабка успішність. Локус скарг: 
тривога з приводу особливостей поведінки, навчальної діяльності і спіл-
кування дитини з ровесниками і дорослими, нетовариськість. Замкненість, 
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відсутність друзів; невміння дружини із ровесниками; погані відносини 
з учителями, дитину дражнять у школі, б’ють у класі; погані відносини 
між дітьми в сім’ї, відсутність бажання грати з ровесниками, тяжіння до 
«поганих дітей» нерозуміння дитини [4]. Труднощі, з якими вчителі та 
батьки стикаються в перший рік навчання [8]: хронічний неуспіх, відхід 
від діяльності, негативістька демонстративність, вербалізм, лінощі. Вступ 
дитини до п’ятого класу, перехід від молодшої до середньої школи – 
відповідальний і достатньо важкий період у житті кожного школяра. Це 
обумовлено зміною навчальної та соціальної ситуації, що висуває перед 
учнем якісно нові завдання порівняно з початковою школою.

Висновки.
– адаптація – універсальна форма взаємодії людини з оточуючим 

середовищем, складне соціально зумовлене явище; 
– процес адаптації протікає на біологічному, психологічному, соці-

альному рівнях; 
– чинниками, що впливають на успішність адаптації учня до навчання 

є зміна соціальної позиції, соціальне оточення; 
– ознаками дезадаптивних проблем першокласника та п’ятикласника 

є стани тривожності, фрустрації, депресії, нестача впевненості в 
собі, невротичні прояви; 

– шкільна дезадаптація може проявлятися в різних формах, мати різні 
причини, наслідки і локус скарг.
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нішні чинники; внутрішні чинники.

Життя постійно ставить нас перед вибором. У дитинстві з багатьох 
іграшок ми вибираємо найулюбленішу, в школі віддаємо перевагу найці-
кавішим, на наш погляд, предметам, обираємо товаришів, друзів, коханих. 
І в основі вибору кожного з нас знаходяться свої критерії, своє уявлення 
про добро і зло, честь і безчестя, правду і кривду.

Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже за-
йматися тим, що цікавить, приносить радість – одна з умов відчуття 
життєвої повноцінності. Своє майбутнє ми намагаємось визначити ще у 
школі. Обираючи професію, стараємося зважити всі «за» і «проти» того 
чи іншого заняття, що приваблює, «приміряти його на себе». Вибір про-
фесії – чи не найголовніший чинник того, як складеться подальше життя 
людини та як вона в ньому буде себе почувати. Адже всім хочеться не 
лише заробляти гроші, але й реалізувати свій потенціал та отримувати 
справжнє задоволення від своєї діяльності.

У працях Є.О.Клімова, Б.Г.Ананьєва аналізуються фактори вибору 
майбутньої професійної діяльності. К.М.Гуревич досліджував професійну 
придатність; Л.І.Божович, І.С.Кон та інші вивчали вікові закономірності 
формування особистості в контексті проблеми вибору професії. У пра-
цях А.В.Байметова, С.А.Боровиковой, Д.А.Леонт’єва, Н.С.Пряжникова, 
І.І.Каменева такі поняття як «професійне самовизначення», «професійне 
становлення» та «вибір професії» вживаються як синоніми. 

Вибір професії – одне з найважливіших подій, багато в чому визнача-
ючих життєвий шлях людини, тому розуміння цього процесу набуває все 
більшої актуальності. Необхідно відзначити, що феномен «вибір профе-
сії» вивчається в сучасній психології в контексті більш широкій пробле-
ми – особистісного вибору. Саме самостійний вибір людиною ціннісних 
орієнтирів, побудова свого власного життя, набуття внутрішньої ціліс-
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ності і адекватної позиції в суспільстві – в цьому і полягає актуальність 
самовизначення. Професійне самовизначення є одним з важливих етапів 
розвитку особистості як професіонала. 

Професійне самовизначення розглядається як процес, що охоплює весь 
період професійної діяльності особистості від виникнення професійних 
намірів до виходу з трудової діяльності. Переломним моментом стає вибір 
професії. Про вдале професійне самовизначення можна вести мову тільки 
в тому випадку, якщо людина буде враховувати свої професійні бажання 
(хочу), особисті психофізіологічні можливості (можу) і потреби кадрового 
ринку праці того регіону, де вона проживає (треба). Завдяки формуванню 
«Я-образу» в онтогенезі людина має уявлення про саму себе, що включає 
усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних природних властивостей, 
вміння правильно оцінювати свої можливості при постановці і прийнятті 
мети, впевненість в собі, адекватній самооцінці, вмінням аналізувати при-
чини успіху і невдач. Така система становить основу вищої саморегуляції, 
на базі якої будуються стосунки з оточуючим світом.

Існує багато точок зору на те, як формується вибір професії, та які 
чинники впливають на цей процес. Узагальнюючи, можна сказати, що усі 
об’єктивно існуючі чинники впливають на процес вибору професії. А саме: 
інтереси, здатності, темперамент, характер, рівень підготовки суб’єкта, 
стан здоров’я, інформованість про світ професій, соціальне оточення, 
домашні умови, освітній рівень батьків, мотиви професійної діяльності, 
життєві цінності індивіда, попередній досвід, уявлення про майбутнє, 
загальна активність, самооцінка, впевненість в досягненні успіху, рівень 
сформованості усвідомленої психічної саморегуляції. Питання, які чин-
ники стають головними – приводить нас до проблеми вибору.

Людина в своєму житті кожен день постає перед вибором. Розрізняють 
різні моделі вибору: простий, смисловий та особистісний (екзистенціаль-
ний). Особистісний вибір – це акт надання переваги одній із альтернатив 
з ряду заданих ззовні або сконструйованих суб’єктом вибору в ситуації 
невизначеності. Рішення, прийняті людиною, розрізняються між собою 
ступенем їх особистісної значущості. Здійснюючи особистісний вибір, 
людина опиняється в ситуації, де від неї вимагається порівняння двох 
пластів реальності. З одного боку, вибір повинен здійснюватися на прин-
ципових для суб’єкта ціннісно-смислових підставах. З іншого боку, цей 
вибір повинен бути реалізованим, узгодженим з вимогами реальності, з 
умовами, в яких знаходиться суб’єкт.

Для того, щоб виявити, як люди здійснюють вибір серед професій, 
які існують провідні чинники професійного самовизначення в сучасних 
умовах, ми використали напівстандартизоване інтерв’ю у поєднанні з 
методикою Дембо-Рубінштейн. Такий вид інтерв’ю дав можливість ста-
вити не тільки питання за списком, але і такі питання, які уточнюють і 
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поглиблюють відповідь. Загалом інтерв’ю дало можливість отримати ін-
формацію від респондентів стосовно таких проблем: цікавість до роботи, 
професійні мотиви, соціальний вплив на вибір професії.

За допомогою шкали самооцінки Дембо-Рубінштейн ми змогли уточ-
нити, які фактори більше та які менше вплинули на вибір професії. Ми 
модифікували цю методику, і наші шкали набули такого вигляду: жит-
тєві цінності, професійні мотиви, інтерес, вплив досвіду, рівень освіти, 
здібності, уявлення про майбутнє, соціальний вплив. В сучасних умовах 
карантину інтерв’ю проводилось через інтернет та по телефону. Фіксу-
вання відбувалось на диктофон та письмово. Тривалість інтерв’ю було 
30-40 хвилин. В дослідженні взяли участь 20 осіб віком від 25 до 45 років.

Проаналізувавши результати емпіричного дослідження, ми виявили, 
що провідним зовнішнім чинником вибору професії є соціальний вплив, 
а саме: вплив батьків (4,6 балів за шкалою Дембо-Рубінштейн) та наяв-
ність значущого випадку у житті (3,73 бала). Друзі майже зовсім не мають 
ніякого впливу (0,83 бала). Також нейтральним є вплив таких чинників: 
розташування роботи, статус компанії та заробітна платня.

Серед внутрішніх чинників ми дослідили вплив таких, як інтерес до 
роботи, рівень освіти, здібності, характер та вплив попереднього досвіду 
(див. Діагр. 1). Виявилося, що найбільш впливовим показником є здіб-
ності. Тобто більшість наших опитуваних вибирали професію, опираю-
чись на свої здібності до неї – 8,69 балів. З цього приводу інтерв’ю дало 
уточнення, що:

– 99% точно знають, що чекає від них роботодавець та вважають 
своїм обов’язком якісне виконання роботи. 

– 75% опитуваних мають можливість робити на своїй роботі те, що 
вони вміють краще за все. 

– цікаво те, що порівнюючи реальні здібності з очікуваними ми ви-
явили, що останні були трошки нижчі – 8,26. Це свідчить про те, що 
люди загалом схильні применшувати свої здібності або ставляться 
до себе дуже вимогливо. 

Друге місце займає відповідність характеру до роботи – 8,64. За допо-
могою додаткових питань, ми виявили, що:

– більшість респондентів (близько 75%) полюбляє знаходитись і 
працювати в невеликій компанії людей, що вони і отримують на 
роботі. 

– декілька осіб – 15% опитуваних полюбляють бути в великій ком-
панії, але в їх повсякденному житті це рідко. 

– ті, хто полюбляє бути серед великої кількості людей і вони це от-
римують – виявились викладачами, їх було 15%. 

Порівнявши реальну відповідність характеру до роботи з очікуваною 
ми виявили ще більшу різницю, ніж у здібностей. Очікувана відповід-



258                       СУСПІЛЬСТВО В ЕПОХУ ЗМІН: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ність складає 7,05 балів. Тобто, в наших респондентів робота співпадала 
з характером особистості частіше, ніж вони очікували. 

Третє місце серед внутрішніх чинників займає інтерес до роботи – він 
складає 8,45 балів. За допомогою інтерв’ю ми дізнались, що:

– всі 100% опитуваних задоволені своєю роботою на сьогоднішній 
день. 

– 65% працюють за спеціальністю.
– майже всім (90%) цікаво читати книжки і періодику, яка відноситься 

до професії. 
– але в дитинстві мріяли про таку роботу лише 40%. Деякі опитуванні 

пояснюють це тим, що вони не знали в дитячому віці про таку ро-
боту, як, наприклад, психолог чи ріелтор. А одна дівчина не могла 
тоді повірити, що бути фахівцем із пошиття одягу це так цікаво 
(«розмаїття тканини може так заворожувати»). 

– поза роботою зі співробітниками спілкуються 50% досліджуваних 
осіб;

– 50% мають на роботі справжнього друга. 
З великим відривом від перших трьох чинників на вибір професії впли-

ває на наших опитуваних уявлення про майбутнє – 6,27 балів. Ті, на кого 
в меншій мірі впливав цей фактор або зовсім не впливав, пояснювали, 
що більше спирались на «сьогодні», не мріючи і не чекаючи слушного 
моменту, а беручи «зараз» все, що можна. 

П’ятий чинник – відповідність рівня освіти. Реальний рівень освіти 
серед опитуваних складає 5,8 балів. Додатково ми виявили, що:

– це єдиний чинник із порівнюваних реальність-очікування, де очі-
кування не набагато, але перевершують (6,49 балів). 

– лише 10% очікували, що освіта буде гірше впливати, ніж виявилось 
в процесі роботи. 

– у 40% очікування з реальністю співпали: у деяких співпали на ви-
сокому рівні, а у деяких підтвердився низький рівень освіти. 

– також серед опитуваних є ті, хто працює не за спеціальністю, тому 
вони чітко знають, що їх освіта точно не підходить для їх роботи.

Шостий чинник – вплив попереднього досвіду на вибір майбутньої 
професії складає найнижчий бал – 4,44. Пояснюється це тим, що більшість 
опитуваних одного разу вибравши в молодості професію залишаються у 
ній і по нині. Тоді в них не було ще ніякого досвіду, який би міг впливати.

За допомоги Т-критерію Ст’юдента, який дорівнює 5.3 і попадає в 
зону значимої різниці, ми статистично підтвердили, що внутрішні чин-
ники вибору професії набагато більше переважають зовнішні. Це стало 
основою для нашого висновку, що для сучасних людей не настільки 
важлива заробітна платня, статус компанії чи її розташування, скільки 
важливо реалізувати власні здібності, інтереси. Тому залучити людей на 
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роботу можна, тільки задовольнивши їх суб’єктивні потреби. Саме заради 
цих чинників вони готові залишатися в своїх професіях, не дивлячись на 
деякі зовнішні незручності. І, з іншого боку, саме заради цих чинників 
вони готові шукати, змінювати, іноді кардинально свої роботи, професії 
та, навіть, життя.
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ТЕХНІКА ТА ПРИЙОМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 
В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ
УДК:159.9: 351.74(477)

Шиманський В. П. студент 

ВФ КіБіТ, м. Вінниця

Останнім часом події, які відбуваються в Україні, свідчать про зростан-
ня терористичних загроз і різке погіршення криміногенної ситуації, що 
пов’язані як з неконтрольованим обігом зброї, вибухівки та боєприпасів 
всередині країни, так і з російською агресією, спрямованою на дестабі-
лізацію суспільно-політичної ситуації у державі.

При цьому практична діяльність військовослужбовців Національної 
гвардії України завжди так чи інакше потребує психологічного впливу 



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXIV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 261

на людей: реалізація заходів по забезпеченню правопорядку, участь у 
припиненні масових заворушень, підтримання або відновлення право-
порядку в районах виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій 
техногенного чи природного характеру (стихійного лиха, катастроф, осо-
бливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, тощо), 
що створюють загрозу життю та здоров’ю населення, тощо. На сьогодні 
в психологічній літературі бракує конкретних порад щодо використання 
методів психологічного впливу військовослужбовців Національної гвар-
дії України на населення. Отже розробка рекомендацій є пріоритетним 
завданням служби психологічного забезпечення службово-бойової діяль-
ності Національної гвардії України та органів внутрішніх справ. Також 
це викликано потребою розробки конкретних методів, які б допомогли 
вивчити як і на скільки сильно діють ці методи на населення. 

Психологічний вплив – активна цілеспрямована діяльність, метою якої 
є зміна психіки чи поведінки об’єкта: окремої людини чи групи людей.

Під механізмом психологічного впливу слід розуміти процедуру 
вибору того чи іншого методу і варіанту поведінки та процес проход-
ження стимулу, що впливає, від суб’єкта до об’єкта і зворотного зв’язку 
між ними.

Проаналізовано наукові джерела з проблеми психологічного впливу, 
визначено основні концептуальні підходи до наукової проблеми, основні 
методи психологічного впливу та специфіку впливу особового складу На-
ціональної гвардії України у процесі виконання завдань за призначенням. 

В результаті опрацювання матеріалів опитування визначено, що, на 
думку респондентів, найбільш дієвими методами впливу на населення 
є: мода, навіювання, чутки. Менш знайомі такі, як паніка, переконання, 
зараження. Також називалися такі методи психологічного впливу, як 
НЛП, гіпноз.

З’ясовано, що військовослужбовці, які прослужили більше 1,5 року 
мають високі показники впливу (44 %). Такі суб’єкти більш ефективно 
обманюють інших, в міжособистісному спілкуванні вони частіше вико-
ристовують лестощі і, в цілому, успішно впливають на інших людей. Ви-
сокі показники, перш за все, пов’язані зі специфікою служби, бо, як видно: 

● 6 % призову ІІ-2018 – це військовослужбовці, які майже не викону-
вали службово-бойових завдань з охорони громадського порядку, 
патрулювання об’єктів та ін.

● 8 % призову І-2019 отримали високі показники здебільшого (6 %) 
з вищою (1 %), або неповно вищою освітою (2 %) – більш комуні-
кабельні і переконливі незалежно від того, кажуть вони співроз-
мовнику правду або брешуть, вони більш цілеспрямовані, конку-
рентоспроможні і спрямовані насамперед на досягнення мети, а не 
на взаємодію з партнерами. 
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● 2 % призову І-2019 отримали високі результати – це можна пояс-
нити перейманням від батьків систему переконань, яка не прямо, 
а опосередковано впливає на їх поведінку. Інші – безпосередньо 
копіюють у батьків успішні способи маніпулювання людьми, але 
не переймають у них Макіавеллістичних переконань.

Представлено тренінг-програму формування навичок психологічного 
впливу. Маніпуляція – компонент міжособистісної взаємодії, тому нави-
чки маніпуляції можна сформувати у процесі групового тренінгу.
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ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ 
ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
УДК: 373.2.035:316.614:82

Шкребтієнко Л. П., к пед. н., доц.

КІБіТ, м. Київ

Актуальність нашого дослідження зумовлена потребою наслідування 
дітей в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти на основі вза-
ємодії з ровесниками, педагогами та батьками. Сприяння особистісному 
розвитку та ідентифікації стає можливим за умов врахування специфіки 
сучасної художньої літератури для дітей старшого дощкільного віку. 

У цьому віці відзначається здатність до ідентифікації. За досліджен-
нями Д. Фельдштейна, дитина враховує не лише свою думку, а й інших, 
вона здатна наслідувати суспільні функції близьких людей. Ж. Піаже до-
вів це за допомогою тесту, що може бачити лялька з різних місць. Якщо 
у дитини не розвинена здатність до ідентифікації, то вона не зможе дати 
відповідь. Результатом було те, що у 3 – 4 роки дитина здатна ставити 
себе на місце іншого і досягає високого рівня до кінця 5-го року життя 
[10, С. 151]. У старшому дошкільному віці дитина намагається встановити 
схожість та відмінність з близькими їй людьми – батьками, братами, се-
страми тощо. У неї з’являються почуття радості, гордості за вчинки інших, 
дитина “копіює” моральні стандарти, поведінку, манери людини, на яку 
хоче бути схожою. О. Кононко [4, С. 63] визначає за результат процесу 
ідентифікації – розвиток зачатків почуття совісті, вміння поділяти чужі 
переживання, продумувати і планувати стосунки з близькими людьми. 
Суттєвою зміною ролі емоцій старших дошкільників є те, що вони пере-
творюються у суб’єкти емоційних переживань [1].

У формуванні цих процесів важливого значення набувають не лише 
близькі дитині люди, й персонажі літературних творів, поведінку яких 
вона апробує у своїх вчинках, доки почуття не стають утвердженими та 
стабільними. Таким чином, завдяки почуттям у дошкільника виникають ті 
чи інші моральні орієнтири, стабілізуються відповідні цінності, утверджу-
ються часові обмеження, що дозволяють формуватися довільній поведінці 
з її фінальністю, результативністю, завершеністю [2, С. 36]. Ці зміни, що 
відбуваються у психічному розвитку старших дошкільників, визначають 
специфіку цього вікового періоду.

Вік 5 – 7-ми років життя дитини характеризується розвитком естетич-
них, моральних та інтелектуальних почуттів[5]. Дитина здатна оцінювати 
добре та погане, прекрасне та огидне в житті, літературі та інших видах 
діяльності. Особливостями емоційного розвитку дітей дошкільного віку 
(за Г. Урунтаєвою) є: засвоєння соціальних норм вираження почуттів; 
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зміна ролі емоцій у процесі діяльності, формування емоційного захо-
плення; становлення більш свідомих, узагальнених, розумних, довільних, 
позаситуативних почуттів; формування вищих почуттів – моральних, 
інтелектуальних, естетичних [9, С. 260].

Моральні почуття (за П. Якобсоном) – це такі, які відчуває людина при 
сприйманні явищ дійсності під призмою морального начала від категорій 
моралі, вироблених суспільством [11, С. 261]. Ці почуття проявляються в 
емоційних ставленнях особистості до своєї поведінки та поведінки інших. 
До моральних почуттів відносять і почуття патріотизму, яке нерозривно 
пов’язане з почуттям національної гідності, гордості, національної само-
свідомості, почуття поваги, любові [8, С. 874].

У поведінці дітей старшого дошкільного віку відзначається інтенсивне 
засвоєння моральних норм та чинників, виникнення соціальних мотивів і 
емоційних переживань здійснюється не шляхом пасивної адаптації дитини 
до потреб середовища, що її оточує, а відбувається в активній формі, у 
процесі діяльності, яку дитина здійснює [7, С. 33]. Моральне виховання 
(Л. Виготський, Н. Гавриш, І. Бех, А. Богуш, І. Мар’єнко) визначає єд-
ність зовнішніх і внутрішніх умов. Зовнішні умови стають внутрішніми, 
переборовши низку перетворень, щоб відбувся цей процес перетворення; 
є необхідність певного збудника, при якому зовнішні дії переходять у 
внутрішні через узагальнення. Ця внутрішня сила є визначальною у мо-
ральній поведінці, незалежно від зовнішніх ситуацій [3]. Задля завершен-
ня цього процесу необхідно щоб зовнішні впливи справляли на дитину 
сильне враження, викликали глибокі емоційні переживання. 

І. Мар’єнко сформулював правила виховання почуттів: організація 
життя дитини таким чином, щоб відбувалося зіштовхування подразників, 
між якими повинно бути перенесення зовнішнього почуття на внутріш-
нє; подання інформації повинна справити враження на почуття дитини; 
емоційні реакції мають стати в основі подання знань; викликати «живі 
почуття» гніву, радості, гордості, оскільки через них легше впливати на 
поведінку [6, С. 43].

Таким чином, проблема ідентифікації особистості на етапі дошкільно-
го віку перебуває в центрі уваги науковців. Підтверджено важливу роль 
художньої літератури як засобу виховання ідентифікації у дітей, доведе-
но цінність художньо-мовленнєвої діяльності, яка є потужним чинником 
збагачення соціокультурних норм, знань та досвіду.
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Любов є прикрасою людських відносин. Вона має бути основою у 
дружбі, сім’ї, шлюбі. Але як казав Вільям Фолкнер “Люблять не за пере-
ваги, а всупереч недолікам”. Об’єктом і суб’єктом любові можуть бути 
люди недосконалі. Тому, на жаль, це чудове почуття може супроводжу-
ватися зневірою, підозрілістю до людини та ревнощами.

Феномен ревнощів розглядається науковцями та фахівцями в різних 
галузях. Вони визначають ревнощі, як почуття пристрасної недовіри, 
сумнівів у коханні та вірності. Ревнощі – це страх того, що у партнера 
з’явиться хтось кращий, і відіб’є його. Цей процес біологічний і закладе-
ний в природі людини для того, щоб ми відчували страх, втратити парт-
нера та були до нього уважними, турбувалися про те, щоб йому було з 
нами комфортно. Тому ревнощі, самі по собі – це почуття непогане. [3]

Але іноді ревнощі стають неконтрольованими та їх надлишок перетво-
рює почуття в ненависть, в постійну тривогу, недовіру, контроль. Таким 



266                       СУСПІЛЬСТВО В ЕПОХУ ЗМІН: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

чином, ревнощі є основою багатьох злочинів; близько 20% усіх побутових 
вбивств відбувається на ґрунті ревнощів; ревнощі стоять на другому місці 
серед причин подружніх скандалів. [2]

 В соціальній психології виділяють реальні причини прояву ревнощів: 
комплекс неповноціності (“Знайде кращу/кращого”); помилки минулого, 
попередні стосунки (“Можливо я його/її, ще люблю”); плітки інших; один 
з партнерів легковажний, фліртує з іншими (“виправдані ревнощі”); рев-
нощі зради, які партнер робив сам (“Якщо він/вона зміг, то і я зможу”). [5]

Мною було проведено соціальне дослідження: на тему “ Як впливає 
темперамент на рівень прояву ревнощів ?” Отож, пропоную згадати ви-
значення темпераменту та 4 основні типи, які ввів Гіппократ, ще IV-V 
ст. до н.е. Темперамент – це характеристика індивіда з боку динамічних 
особливостей його психічної діяльності, тобто темпу, швидкості, ритму, 
інтенсивності, що складають цю діяльність психічних процесів і станів.

Розрізняють наступні типи темпераменту: сангвінік, холерик, флег-
матик і меланхолік. Сангвініки легко пристосовуються до нових людей, 
нового середовища; емоційні, життєрадісні. Холерики дуже компанійські 
люди, завзяті, запальні. Мають бажання виділитися з колективу, стати 
лідером. Флегматики – це передусім тверезі консерватори, хранителі та-
ємниць. Флегматики мало емоційні, в них повільно виникають і зміню-
ються почуття, їх важко розсмішити, розгнівати. А от меланхоліки дуже 
чутливі люди. Мляві, замкнені, песимістичні. Почуття свободи, приємної 
веселості майже ніколи не відчуваються ними.[6]

Таким чином, моє соціологічне дослідження було проведено у вигляді 
анкетування в соціальній мережі, у якому взяли участь 52 людини. Для 
початку я дізналася їх тип темпераменту, за тестом Айзенка [7], а далі 
були запропоновані ситуації і учасникам потрібно було вирішувати, яку 
модель поведінки обрати для визначення рівня ревнощів. Виходячи з 
моїх досліджень, у холериків проявляється найвищий рівень ревнощів 
(зі 100%-70%). Це зумовлено тим, що вони нестримні в своїх емоціях і 
діляться ними зі всіма, вони енергійні і легко захоплюються. У холериків 
часто змінюється настрій.

У меланхоліків проявляється трішки менш високий рівень ревнощів 
(зі 100%-55%). Такий досить великий відсоток обумовлюється тим, що 
люди з цим типом темпераменту не вірять в свої сили, в себе, зазвичай 
вони мають занижену самооцінку.

У сангвініків середній рівень ревнощів (зі 100%-35%), це зумовлено 
тим, що вони спокійні, врівноважені і в житті оптимісти. Невдачі сприй-
мають легко і вміють виходити з неприємних ситуацій. 

 У флегматиків рівень ревнощів найнищий (зі 100%-20%), це тому що 
вони спокійні – “вміють тримати себе в руках”. Вони рідко конфліктують 
і не сприймають критику серйозно. 
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Отже, соціологічне дослідження показало залежність рівня прояву 
ревнощів від темпераменту партнера. Тому, дуже ймовірно, що якщо 
людина по темпераменту холерик чи меланхолік, то вона буде ревнува-
ти свого партнера. Позбавитись ревнощів людям з таким темпераментом 
досить важко. Тому, для боротьби з ревнощами спробуйте стимулювати 
та контролювати себе, не сприймати свого партнера, як свою власність. 
Якщо ситуація вийшла з під контролю, не бійтеся звернутися до психо-
лога, він завжди допоможе.
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Програмне забезпечення – сукупність програм системи обробки інфор-
мації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Поліграфія – галузь техніки, сукупність технічних засобів для мно-
жинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.

Комп’ютерна графіка для поліграфії дозволяє підготувати різну графіч-
ну інформацію для виводу в друк засобами поліграфії. Сюди відносяться 
програми за допомогою яких можна підготувати видання для друку у 
поліграфії. В перелік цих програм входять: текстові процесори, тексто-
ві і табличні редактори, пакети верстання, пакети роботи зі шрифтами 
та редактори для створення растрової та векторної графіки. Наприклад 
такі як Microsoft Word, Word pad, Microsoft excel, Adobe Type Manager, 
PageMaker, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.

В залежності від способу формування зображення, комп’ютерну гра-
фіку можна поділити на: растрову, векторну, фрактальну та тривимірну.

Растрова графіка застосовується у випадках, коли графічний об’єкт 
представлено у вигляді поєднання точок (пікселів), які мають свій колір 
та яскравість і які певним чином розташовані. Такий підхід є ефективним 
у випадку, коли графічне зображення має багато напівтонів і інформація 
про колір важливіша за інформацію про форму (фотографії та поліграфіч-
ні зображення). При редагуванні растрових об’єктів, користувач змінює 
колір точок, а не форми ліній. Растрова графіка залежить від оптичної 
роздільності, оскільки її об’єкти описуються точками у координатній сітці 
певного розміру. Роздільність вказує кількість точок на одиницю довжини.

На відміну від растрової графіки, у векторній графіці базовим елемен-
том є лінія, яка описується математичною формулою. Таке представлення 
даних компактніше, але побудова об’єктів супроводжується неперервним 
перерахунком параметрів кривої у координати екранного або друковано-
го зображення. Лінія є елементарним об’єктом, якому притаманні певні 
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особливості: форма, товщина, колір, тощо. Любий об’єкт (прямокутник, 
еліпс, текст і навіть пряма лінія) сприймається як криві лінії. Виключення 
складають лише імпортовані растрові об’єкти.

Векторні об’єкти завжди мають шлях, що визначає їх форму. Якщо 
шлях є замкненим, тобто кінцева точка співпадає з початковою, об’єкт 
має внутрішню ділянку, яка може бути заповненою кольором або іншими 
об’єктами. Всі шляхи містять дві компоненти: сегменти та вузли. Шлях 
являє собою маршрут, що з’єднує початкову та кінцеву точку.

Сегмент – окрема частина шляху, може бути як прямою, так і кривою 
лінією. Вузол – початкова або кінцева точка сегмента.

Adobe Photoshop – графічний редактор, розроблений і поширюваний 
фірмою Adobe Systems. Цей продукт є лідером ринку в галузі комерцій-
них засобів редагування растрових зображень і найвідомішим продуктом 
фірми Adobe. Часто цю програму називають просто Photoshop (Фотошоп).

Adobe Illustrator – професійний графічний редактор для створення та 
редагування векторної графіки від компанії Adobe. 

CorelDraw – векторний графічний редактор, який розроблений та про-
дається компанією Corel Corporation з Оттави (Канада).

Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word) – текстовий про-
цесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного 
пакету «Microsoft Office».

PageMaker – перша настільна видавнича система розроблена в 1985 
році компанією Aldus Corporation.
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Уявити відсутність взаємодії людини з комп’ютерними технологіями 
в наш час дуже складно. Прогрес не стоїть на місці, з кожним роком тех-
нологій стає більше, а попит на фахівців, що працюють в даній галузі, 
зростає. Розвиток даної галузі дозволяє створювати продукти з різною 
метою, наприклад, для автоматизації процесу або задоволення потреб 
людини. Одна з таких потреб – регулярний відпочинок, отримання задо-
волення та психологічного розвантаження. Ігрова індустрія якраз сприяє 
задоволенню потреби людини в отриманні відпочинку [1]. 

Щорічно iгри прогресують і приносять своїм фанатам красиву комп’ю-
терну графіку і захоплюючий ігровий процес. Це дозволяє людям зану-
ритися в ігровий процес і відволіктися від реального світу для того, щоб 
розслабитися та відпочити [3,4]. Якщо раніше похвалитися персональним 
комп’ютером в будинку могла далеко не кожна людина, то зараз такий 
пристрій є ледве не в кожного, а відповідно, чим більше людей користу-
ється комп’ютером, тим більшу аудиторію можна залучити до ігрової 
індустрії. 

На сьогоднішній день сфера комп’ютерних ігор має понад мільярд 
геймерів у всьому світі. Виходячи з цих даних, якi постiйно збiльшують-
ся, створення «іграшок» стає актуальною з кожним роком, а кількість 
такого продукту, що випускається, зростає з неймовірною швидкістю. 
Найуспішніші з них отримують славу і продаються мільйонними тиража-
ми, а сама індустрія розвинулася вже до таких масштабів, що випереджає 
такі галузі, як: кіноіндустрія, шоу-бізнес, музична індустрія тощо. Навіть 
така сфера, як спорт стала частиною індустрії розваг: в світі щорічно про-
водяться по кілька десятків спортивних змагань і турнірів з різних ігор, 
призовий фонд яких становить від декількох мільйонів доларів. Завдяки 
цьому сформувалося нове поняття в сфері відеоігор – кіберспорт, який 
був офіційно визнаний в якості повноцінного виду спорту. Тому, розробка 
ігор сьогодні є актуальним заняттям, яке, при успіху, зможе приносити 
великий дохід [2].

Об’єктом дослідження є комп’ютерні тривимірнi ігри, а мета – ство-
рення ігрового додатку в середовищi розробки Unity. Для досягнення 
поставленої мети необхідно вирішити наступнi завдання:
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• ознайомитися з функціоналом середовища розробки;
• дослідити технологiю розробки iгрових додаткiв;
• ознайомитися з особливостями використання Unity [10].
Усi комп’ютерні ігри класифікуються за жанрами: шутери, аркади, 

симулятори, стратегії, RPG тощо. Знаючи жанр гри, можна дізнатися 
її тематику. Один з таких жанрів, як шутер (в народі також відомий як 
«стрілялка») був і залишається одним з найбільш знаменитих, заслужив-
ши любов багатьох гравців. 

Кожне програмне забезпечення розробляється завдяки середовищі 
розробки, в якій, безпосередньо, будується структура, логіка і алгоритм 
програми, індустрія комп’ютерних ігор тут не виняток. Для правильного 
розподілу часу і ресурсів для створення гри використовується спеціаль-
не програмне забезпечення – ігровий двигун. Даний засіб містить всі 
необхідні компоненти, інструменти і зручний інтерфейс для розробки 
повністю функціонального ігрового додатку. Гральнi рушiї налічують 
такі інструменти, як: засіб для візуалізації та роботи з об’єктами в режимі 
реального часу, движок фізики і анімації пересування, засіб для роботи 
зі звуковими файлами, інтегроване середовище розробки для створення 
програмного коду, компоненти для реалізації штучного інтелекту і ме-
режевих технологій.

Зараз є велика кількість ігрових двигунiв, які використовуються для 
різних завдань. Unity – середовище розробки, яке відмінно справляється 
з багатьма завданнями і ідеально підходить для початківців.

Розглянемо технологiю розробки. Процес реалізації гри складається з 
абсолютно різних і важких етапів, що вимагають як творчого підходу, так і 
наявність технічних знань та якостей: логіки мислення, цілеспрямованості 
і витримки. Для правильної побудови технології розробки комп’ютерної 
гри тепер розглянемо кожен етап:

1. Проектування, створення концепції. На цьому етапі складається 
чіткий план дій: формування ідеї і жанру гри, дизайну і інтерфейсу, 
розробка важливих елементів, таких як: ігрова механіка, фізика, 
управління, моделі і персонажі, ігровий сюжет, локації, звукові 
ефекти, також розрахунок часу та фінансових витрат, створення 
команди та розподіл ролей, вибір грального рушія, допоміжних 
інструментів, програм тощо. 

2. Реалізація – найтриваліший і важкий етап виробництва. Кожен 
фахівець команди виконує досить відповідальну роботу: ігрові 
дизайнери займаються складанням правил і балансу до ігрового 
процесу, вони краще за всіх розуміють який вид повинна мати гра; 
художники малюють персонажів, карту світу і певні локації, при-
чому як для двовимірної графіки (спрайт, задній фон, оформлення 
місцевості). 
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3. Тестування продукції. За рахунок тестування виявляють збої в ро-
боті, всю гру перевіряють на відповідність з усіма поставленими 
перед реалізацією вимогами (десь потрібно буде змінити ігровий 
баланс, десь змiнити фізику об’єктів, попрацювати над картою 
світу і локаціями). Чим довше проводиться тестування, тим менше 
ймовірність того, що на момент випуску з’являться критичні збої 
у функціонуванні, які понесуть за собою збитки. 

4. Реліз, експлуатація та поширення. Саме час, щоб зайнятися ви-
пуском відеоігри з метою отримання прибутку. Перед релізом варто 
зайнятися рекламою щоб зібрати якомога більшу аудиторію. 

5. Підтримка продукту. Фінальним етапом є здійснення підтримки 
програми, а саме: випуск оновлень і впровадження нового контенту. 

Реалiзацiя гри. Ігровий додаток розроблявся на мові програмування 
С# на ігровому движку Unity. Базовим елементом об’єктно-орієнтованого 
програмування в мові С# є клас. Весь проект гри складається з класів. 
Усі класи містять методи, функції, оператори та змінні з конструктором 
(конструктор – це метод класу, який ініціалізує новий об’єкт після його 
створення). весь ігровий процес складається з об’єктів, це може бути 
будь-який персонаж або об’єкт-декорація. Кожен з об’єктів має свої 
властивості і параметри, які відображаються в панелі «Інспектор» і ви-
магають настройки. 

Весь ігровий процес складається з об’єктів, це може бути будь-який 
персонаж або об’єкт-декорація. У кожного такого об’єкта на сцені є своя 
роль, до деяких прикріплюється компоненти для того, щоб об’єкт став 
функціонувати належним чином. У нашому випадку, наприклад, щоб кос-
мічний корабель зробив постріл, до космічного корабля-об’єкту потрібно 
прикріпити компонент-скрипт, який ініціює постріл після натискання 
клавіші. Скрипт – це один з найбільш поширених компонентів, в якому 
програмуються певні події або математичні обчислення. 

Як результат, створена повноцінна 3D-гра у жанрі «Top-Down Shooter» 
під назвою «Galactic Battle» на перспективній та багатофункціональній 
мові програмування C#, розроблені додаткові функції до гри, які внесли 
унікальний та цікавий ігровий процес, а в майбутньому ще буде допов-
нюватись. Працездатність гри підтверджувалася в середовищі розробки 
Unity, перевірялась робота програми під час багатьох тестових запусків, 
а усі виявлені недоліки та збої усуваються. Зараз гру не можна назвати 
повністю готовою, з цього приводу для її оптимальної роботи потрібно 
провести ще ряд виправлень в коді програми.

Подальший розвиток роботи пов’язаний з нинішньою актуальністю 
комп’ютерних ігор, популярностi ігрової індустрії в цiлому. Це означає, 
що створення ігрових додатків є актуальним і вигідним заняттям, яке, в 
разі успіху, зможе приносити великий дохід.
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Всі, хто має справу з комп’ютером, так чи інакше стикалися з сайтами 
і переважна більшість може відразу назвати декілька сайтів із допомогою 
яких вони отримують цікаву їм інформацію, чи наприклад, можуть замо-
вити якийсь собі товар, чи послугу.

Багато що захоплює в таких проектах. Сайт – це як книга, яку відкриває 
користувач, щоб дізнатись щось цікаве, або потрібне йому.
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Кожен сайт має цінність, та у нього є власник. І його можна продати, 
купити, передати і зробити що завгодно. 

А дізнатися цінність такої віртуальної речі, як сайт, можна за допомо-
гою різних сайтів, програм, які аналізують вміст цього сайту за різними 
параметрами. Так можливо дізнатися які найдорожчі сайти мережі. 

Дослідження присвячене створенню сайту який надає послуги, приймає 
замовлення та надає інформацію користувачеві. 

Під час реалізації додатку було проведено аналіз сучасних систем 
онлайн тестування, їх види, переваги та недоліки.

Сучасні технології створення та підтримки веб-сайтів орієнтовані на 
платформи, що дозволяють ефективно керувати інформаційним напов-
ненням і даними, які надходять від відвідувачів сайту. Як правило, такі 
рішення базуються на серверних технологіях типу ASP, ASP.NET, JSP, 
PHP або використовують готові потужні засоби для створення корпо-
ративних сайтів, що орієнтовані на впровадження вказаних технологій. 
Розглянемо детальніше популярні інформаційні технології.

Створення веб-сторінок за фрагментами серверного коду є техноло-
гією ASP, ASP.NET (Active Server Pages) [1]. Це розроблена Microsoft 
комерційно 2 доступна технологія, за допомогою якої веб-майстер може 
самостійно формувати динамічно поновлювальні веб-сторінки. 

Характерною особливістю такої технології є можливість відокрем-
лення функціональної частини розробки від процесів створення дизай-
ну. ASP-сторінки можуть містити HTML-текст, змішаний зі сценаріями 
мов JavaScript і VBScript. У процесі обробки запиту нової сторінки його 
виконує сервер і динамічно генерує браузеру потік HTML-тексту, що 
відображується на екрані монітора. ASP-технологія Microsoft набула 
подальшого розвитку у технологіях JSP, PHP та ін. Технологія JSP (Java 
Server Pages) − це технологія створення серверних сторінок Java. Спе-
цифікація JSP є розширенням Java Servlet API для генерації динамічних 
веб-сторінок на веб-сервері.

Така крос-платформа є альтернативою технології ASP корпорації 
Microsoft. Специфікація Sun за назвою JSF (Java Server Faces) реалізує 
технологію JSP, що описує правила створення веб-додатків зі зручним 
для користувача інтерфейсом та орієнтована на розробку серверних ком-
понентів створення інтерфейсу [2]. Однією з перших технологій створен-
ня веб-застосувань, які виконуються сервером, була Common Gateway 
Interface (CGI) технологія [3]. Вона дозволила розробку і виконання 
серверних застосувань, звернення до яких відбувається за допомогою 
зазначеного в URL імені (та параметрів). 

Залежно від обраного протоколу вхідною інформацією таких веб-до-
датків вважають безпосередньо код HTTP-заголовка або запит пошукової 
системи. CGI-застосування − це консольні додатки, які генерують HTML-
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код, переданий браузеру. Подібні застосування можуть являти собою 
код на скриптових мовах, який інтерпретується на сервері. Крім того, 
CGIзастосування презентують робочий файл, котрий можна створити за 
допомогою будь-якого засобу розробки, що генерує консольні застосуван-
ня для операційної системи, під керуванням якої функціонує веб-сервер.

Серед інших популярних технологій, які реалізують створення вебсто-
рінок із фрагментами коду, виконуваного на сервері, виділимо некомер-
ційну, вільно розповсюджувану технологію PHP (Personal Home Pages) [4]. 

Робота з базами даних є однією з головних складових процесу програ-
мування сайту динамічного типу. Бази даних для сайтів використовують 
з метою зберігання різнопланової інформації. Спрощено бази даних явля-
ють собою певний набір взаємозалежних таблиць. Розміри таблиць у базах 
є різними, а їх кількість − довільною. Бази даних на сервері акумулюють 
необхідну для роботи сайту інформацію статистичного характеру. До най-
популярніших мережево орієнтованих баз даних відносять SQL, MySQL, 
Oracle Database та інші. Вибір потрібної системи керування базою даних 
(СКБД) обумовлюється вимогами до інформаційних характеристик та 
функціональних можливостей системи. Однією з найпоширеніших систем 
керування базами даних у наш час вважається MySQL [5], яка є альтер-
нативою комерційним системам. Вона використовується, в першу чергу, 
для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку 
з боку різноманітних мов програмування. MySQL – компактний бага-
топоточний сервер баз даних. Серед переваг сервера MySQL виділимо 
простоту у встановленні та використанні, підтримку паралельної роботи 
значної кількість користувачів. Кількість рядків у таблицях даних може 
сягати 50 млн. 

Висока швидкість виконання команд, наявність простої та ефективної 
системи безпеки обумовлюють зростання популярності MySQL. Проте 
основною перевагою СКБД MySQL є можливість її безкоштовного вико-
ристання. Об’єктно-реляційна система керування базами даних компанії 
Oracle (Oracle Database) орієнтована під операційні системи Windows, 
Unix, Linux та MacOS. Oracle Database, на відміну від MySQL, має більш 
широку сферу 4 застосування [6]. СКБД Oracle широко відома як у на-
шій країні, так і у світі. На ній базується безліч сучасних інформаційних 
систем. Однак, у процесі програмування сайтів для невеликих і середніх 
компаній через свою високу вартість вона використовується нечасто. 

Крім того, досить складно знайти хостинг з підтримкою такої СКБД. 
SQL (англ. Structured Query Language – мова структурованих запитів) – 
декларативна мова програмування засобів інтерфейсної взаємодії користу-
вача з базами даних, що реалізує процеси формування запитів, оновлення 
і керування реляційними базами даних, створення схеми бази даних і її 
модифікації, систему контролю за доступом до інформаційних ресурсів. 



276                       КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ

SQL може формувати інтерактивні запити або, будучи вбудованою в 
прикладні програми, виступати в якості інструкцій для керування дани-
ми. Крім того, стандарт SQL утримує функції визначення процесів зміни, 
перевірки і захисту даних.

Для реалізації сайту за назвою “LightSmoke” була обрана система 
WordPress.

WordPress – система управління вмістом сайту з відкритим вихідним 
кодом; написана на PHP; сервер бази даних – MySQL. Розробка сайтів на 
Вордпресс – затребувана послуга на IT-ринку. Багато користувачів інтер-
нету вибирають цей варіант як найбільш доступний і менш витратний.

Хостингом був обран Європейський сервіс FORNEX. Реєстрував домен 
через сервіс HOSTLINGER.

Програмно було реалізовано наступні модулі: Сайт містить 4 блоки 
які містять в собі інформацію для клієнта. Перехід виконується за допо-
могою ЛКМ.

● Головна сторінка, перехід на неї служить логотип компанії
● Оренда
● Про нас
● Контакти
Та розроблена форма замовлення, яка розбивається на 4 блоки в яких 

є ціни і інформація про дану категорію. Форма замовлення виконує функ-
цію, відправка даних клієнта на пошту і назва категорії яку він замовив. 
А також збирає дані про клієнти в базу данних.

Розробивши даний проект, можна зробити наступні висновки по ство-
ренню web-проектів, не слід починати розробку свого сайту з дизайну, 
спочатку необхідно повністю продумати внутрішній вміст даного проекту. 

Можна дійти такого висновку, в тому, що науковий прогрес не стоїть 
на місці, а постійно розвивається, і для того щоб йти в ногу з часом необ-
хідно постійно вчиться і вдосконалюватися. Для цього необхідно вивчати 
нові технології і нові програмні продукти.

В результаті було отримано iнформаційний сайт під назвою «Light 
Smoke». Було проведено дослідження компонентів програмного середо-
вища WordPress, які використовувалися при створенні сайту.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бучек Г. ASP.NET. СПб.: Питер, 2002. 512с. 
2. Гери Д., Хорстманн К. JavaServer Faces. М.: Вильямс, 2008. 576с. 
3. Мальтцер Кевин, Михальски Брент Разработака CGI-приложений на Perl. 

М.: Издательский дом «Вильяме», 2001. 400с. 
4. Котеров Д.В. РНР 4. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 576с. 
5. Кузнецов М., Симдянов И. MySQL 5. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 1024с. 
6. Jason Price, Oracle Database 11g SQL. McGraw-Hill Osborne Media, 2007. 656c.
7. Нидерст В. Web-мастеринг для профессионалов. Настольный справочник. 

М.: Компьютера, 2001.



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXIV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 277

8. Франклин С. Flash 4. Анимация в Интернете. М.: Компьютера, 2001.
9. В. Печникова. Создание Web-сайтов без посторонней помощи. М.: Инфо-

Арт, 2006
10. Й. Якобсен. Концепция разработки Web-сайтов. М.: ИНИОН РАН, 2006.

__________________

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ 
ПЕРИФЕРІЙНИХ ПРИСТРОЇВ

УДК: 004(076)
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ВФ КІБІТ, м. Вінниця

Технічне обслуговування – це комплекс технічних і організаційних 
заходів, здійснюваних в процесі експлуатації технічних систем з метою 
забезпечення необхідної ефективності виконання ними заданих функцій 
або постійної готовності до застосування. Технічному обслуговуванню 
підлягають всі технічні системи.

Технічне обслуговування включає в себе заходи з діагностики, профі-
лактики, ремонту і аналізу результатів експлуатації обладнання.

Діагностика – комплекс робіт по загальній оцінці працездатності об-
ладнання та його окремих вузлів, виявлення причин відмови або відхилень 
у його роботі від заданих параметрів.

Профілактика – комплекс профілактичних робіт, що забезпечують 
максимальну продуктивність Вашого обладнання і зводять до мінімуму 
ймовірність виходу його з ладу.

Існує сумна статистика, що, як правило, ремонт дорогої техніки по-
стфактум обходитися власникові набагато дорожче, ніж вартість своє-
часно проведених профілактичних заходів по її обслуговуванню. Коли 
всі зношенні вузли очищені, налаштування апаратури оптимізовані, то 
витрата тонера і знос вузлів зменшується, а це основна витратна частина.
Профілактичне обслуговування корисне в багатьох аспектах. Наприклад, 
це зменшує кількість простоїв у системі або може зменшити кількість ре-
монтних робіт, а також може виявити слабкі місця в системі, які можуть 
вплинути на її роботу.

Ремонт – комплекс робіт по усуненню збоїв, несправностей або відхи-
лень в роботі обладнання і приведення його в працездатний стан.

Для підтримання експлуатаційних якостей офісної техніки (принте-
рів, копіювальних апаратів, факсів, багатофункціональних пристроїв) 
на високому рівні протягом тривалого терміну, дуже важливо регулярне 
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профілактичне обслуговування. При грамотному і своєчасному обслуго-
вуванні ефективність, якість роботи і термін життя техніки збільшуються, 
зменшується ймовірність виходу її з ладу і собівартість її використання. 
В ході профілактичних робіт перевіряється технічний стан основних вуз-
лів і деталей. Чим вище навантаження на техніку, тим частіше потрібно 
робити профілактику. 

Сучасні кольорові лазерні принтери і монохромні лазерні принтери це 
достатньо надійні пристрої, які не потребують частого обслуговування. 
Майже всі механізми та блоки лазерного принтера мають високий ресурс 
роботи. Однак, у принтерах є і, так звані, швидкозношувані деталі, тоб-
то деталі, які втрачають свій ресурс через постійне тертя з поверхнею 
аркуша паперу. Це ролики захоплення і протяжки листа, фотобарабан, 
термоплівка або тефлоновий вал, прес-вал і ін. Зважаючи на те, що пере-
раховані деталі чутливі до механічних впливів, необережне поводження 
користувача з принтером (в основному це неправильне видалення застря-
глого паперу і потрапляння скріпок і іншого в принтер) може призвести 
до виходу деталей з ладу.

У кольорових і високошвидкісних монохромних принтерах виробники 
реалізують ідею «самообслуговування». Тобто всі основні швидкозно-
шувані деталі укладені в єдині блоки: драм-юніт, вузол фіксації, вузол 
перенесення і інші, які користувач легко може замінити самостійно.

Під профілактикою копіювальної та друкарської техніки прийнято 
розуміти сервісне обслуговування принтерів, копірів, багатофункціональ-
них пристроїв і плотерів. При цьому не можна плутати обслуговування і 
ремонт. Принтери та копіри, які демонструють погіршення тих чи інших 
робочих властивостей, відправляються на профілактику, а які повністю 
відмовили – на ремонт.

Профілактика принтера складається з декількох сервісних операцій, 
які зачіпають його ключові вузли. Всі вони піддаються чищенню, а деякі 
ще й змащуванню. При інтенсивній експлуатації на багатьох важливих 
вузлах принтера з’являються сліди тонера, які необхідно стерти безворсо-
вою серветкою. Після видалення тонера гумові поверхні і лінзи протира-
ються спеціальними рідинами, а рухомі деталі змащуються силіконовим 
мастилом.

Якщо несвоєчасно виконувати профілактику друкованих пристроїв, 
ремонт їм буде потрібно вже в наступні півроку – рік. Дана вимога акту-
альна стосовно до принтерів всіх виробників – без обслуговування вони 
неминуче знизять якість друку, а після і зовсім вийдуть з ладу.

Ремонт принтерів, як правило, потрібно всього з двох причин:
● через відсутність своєчасно і професійної профілактики;
● через порушення правил експлуатації.
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Найбільш поширеною причиною поломок побутових і офісних прин-
терів є відсутність належного профілактичного обслуговування, оскільки 
сучасна оргтехніка має достатній захист від людських помилок.
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Технічне обслуговування – це комплекс заходів, спрямованих на під-
тримку апаратури в справному стані, контроль її параметрів і забезпечення 
профілактичного ремонту.

Організація технічного обслуговування засобів обчислювальної техні-
ки включає в себе не тільки типові системи технічного та профілактичного 
обслуговування, періодичність та організацію робіт і матеріально-технічне 
забезпечення, а й системи автоматизованого контролю та діагностування, 
системи автоматичного відновлення, а також різні види програмного, апа-
ратного та комбінованого контролю, при мікро діагностиці і діагностичні 
програми загального і спеціального призначення.

Види та порядок роботи при технічному обслуговуванні.
Причини поломки персонального комп’ютера в організаціях різно-

манітні: це і перепади напруги, і віруси, і просто знос устаткування. Не 
якісні компоненти ПК або невірне їх підключення теж може служити 
причиною поломки. Часто ПК виходять з ладу при транспортуванні або 
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неправильному зберіганні. Вид ремонту визначається умовами його про-
ведення, составом і змістом робіт, виконуваних на ЕОМ.

Ремонт ЕОМ підрозділяється на види:
Поточний ремонт повинен проводитися для відновлення працездат-

ності ЕОМ без використання стаціонарних засобів технологічного осна-
щення на місці експлуатації ЕОМ. При поточному ремонті проводиться 
контроль ЕОМ на функціонування з використанням відповідних засобів 
перевірки.

Середній ремонт повинен проводитися для відновлення працездатно-
сті ЕОМ, або складових частин ЕОМ із використанням спеціалізованих 
стаціонарних засобів технологічного оснащення. При середньому ремонті 
перевіряється технічний стан окремих складових частин із усуненням ви-
явлених несправностей і доведенням параметрів до передбачених норм.

Капітальний ремонт повинен проводитися для відновлення працез-
датності й ресурсу ЕОМ за допомогою заміни або ремонту складових 
частин ЕОМ, у тому числі й базових, з використанням спеціалізованих 
стаціонарних засобів технологічного оснащення в стаціонарних умовах.
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З кожним днем комп’ютерні ігри стають більш популярними, займа-
ючи неймовірно велику частину ринку програмних продуктів і стаючи 
невід’ємною частиною життя людей. Спочатку ігри були дуже простими 
і не особливо популярними, так як вони безпосередньо залежали від про-
гресу розвитку комп’ютерів та ігрових приставок. Але завдяки масовому 
поширенню персональних комп’ютерів та ігрових автоматів, індустрія 
почала стрімко набирати популярність і стає окремим видом діяльності 
і мистецтва. Зараз компанії, що займаються розробкою ігор, заробляють 
більше, ніж гіганти кіноіндустрії або автобудування. Також ігри поча-
ли використовувати не тільки для розваг, а й для навчання дітей новим 
знанням, дорослих технологіям чи важливих правил створення бізнесів, 
взаємодій між людьми, використовують, як можливість розкрити важливі 
суспільні теми для бесіди та багато іншого. Ігрові додатки стали невід’єм-
ною частиною життя людей загалом. 

Game Maker Studio – один з найпопулярніших ігрових движків, що 
дозволяє створювати ігор під велику кількість платформ: від телефонів 
до телевізорів і приставок. Але для створення на різні пристрої потрібне 
придбання спеціальних ліцензій – GMS 2 Desktop дозволяє робити ігрові 
програми для комп’ютерів, GMS 2 Mobile для телефонів і т.д. Тобто цей 
ігровий движок є кросплатформним. Середовище розробка вважається 
однією з найкращих для створення двовимірних ігор, а функціонал для 
створення 3д дуже слабо розвинений. Вбудована скриптова мова програ-
мування движка орієнтований на полегшення створення ігор – на новачків 
через низький поріг входження. Тому назви команд найчастіше інтуїтивно 
зрозумілі що виконують, як наприклад, команда «place_meeting», що від-
повідає за колізію об’єктів. Якщо в інших двигунах код пишеться в скрип-
тах і далі закріплюється за необхідними елементами гри, в Game Maker 
Studio розробник може писати код майже де завгодно: або в скриптах і 
викликати їх всередині об’єктів або знову ж всередині об’єктів гри. Кожен 
розробник дотримується своєї тактики створення ігрового програми. Гра 
«Neon Gunshot» розроблялася таким способом: створюється спрайт, його 
анімація за потребою і об’єкт, що містить весь код, алгоритми. 

Для створення спрайтів користувач може імпортувати готовий ма-
люнок або скористатись вбудованим інструментарієм для малювання. 
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Після цього створюється об’єкт – елемент гри, що містить і виконуючий 
код. Об’єкти також зобов’язані утримувати унікальні імена, можуть бути 
об’єднані в групи і навіть пов’язані: розробник може призначити об’єкт 
батьківським і привласнити бажані об’єкти до даного. Таким чином «діти» 
успадкують всі характеристики і поведінку батьківського елемента. Однак 
є можливість удосконалити чи скасувати його код так, що будуть вико-
нуватися і батьківський і власний алгоритми. 

Усередині елементів, що містять програмну частину, існують події, 
де і прописується код. Залежно від події і їх вмісту, можна спостерігати 
різні результати. Види подій: «Create», «Destroy», «Clean Up», «Step», 
«Alarm», «Draw», «Mouse», «Keyboard», «Gesture», «Collision», «Other» 
і «Asynchronous «. Команди мови програмування Game Maker Language 
спрощують програмування, завдяки своїм назвам і підказкам в редакторі, 
який показує що потрібно написати в команді. Після створення об’єкта, 
розробник може його перемістити в кімнату-рівень, і, наприклад, дублю-
ванням одного кубика створити стіни. Трохи раніше згадувалося зміна 
шрифту тексту.

В грі існує дуже багато різних об’єктів та механік, тому найкраще 
описати невелику частину найцікавішого елементу – штучний інтелект, 
який застосований для знаходження на переслідування гравця.. Для того, 
щоб запрацювала система створюється і заповнюється сітка для ШІ, бу-
дується шлях до мети (до гравця) і противник починає слідувати шляху. 

Штучний інтелект: стан спокою. Стан спокою ворога нагадує своєрід-
не патрулювання, коли спочатку ворог дивиться в одну сторону, а потім 
розвертається перевіряти інший фланг. Але як це працює? Для кожного 
ворога окремо створюється окремий об’єкт. Всі стіни, на які ворог не 
зможе заплигнути, помічаються як опорні стіни. Точка спавнится разом 
з ворогом (тобто між цими опорними стінами). Кожному ворогу я задаю 
свій параметр допустимої відстані – це відстань, яку ворог буде чи здатен 
подолати від одного флангу до іншого. Тобто я задаю пустому об’єкту 
(далі буде згадуватися, як «об’єкт ШІ») відстань. Далі перевіряється чи 
торкається об’єкт ШІ стін, наприклад, на 300 пікселів вліво та вправо. 
Якщо торкається зліва – рухається вправо, якщо зправа – вліво. Якщо 
торкається обох сторін – значення відстані зменшується. Початок руху 
ворогів задається рандомним чином. Спочатку йде чи вліво чи вправо. 

Далі відбувається перевірка – якщо відстань від ворога до об’єкта 
ШІ більша, за початкове значення, ворог зупиняється і в залежності від 
параметру, який я задав (тобто чи декілька обертів, чи просто перевір-
ка однієї сторони та біг), ворог розвертається за закінченням таймеру 
оберту – при зупинці, починається таймер. Далі біжить в інший бік поки 
знову ж, відстань від нього до його об’єкту не більша за значення. Таким 
чином можна сказали, що вороги, як на поводку. Але коли супротивник 
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бачить гравця, його об’єкт ШІ самознищується. Далі ворог просто слідкує 
за гравцем (метод переслідування я описував в минулий раз). Як тільки 
ворог «загубив» героя, супротивник бігає зі сторони в сторону, наче си-
мулюючи пошуки гравця. Але з самого моменту загублення починається 
10-секундний відліковий таймер, по закінченню якого створюється об’єкт 
ШІ, який знову налаштовується відносно стін. Штучний інтелект: сітка. 
Створена сітка по всьому рівню, кожна клітина (осередок) має своє зна-
чення. Умовно -1 означає, що противник може перейти в цю клітку і -2 – 
якщо не може (текстура, наприклад). Спочатку створюється сітка на всю 
локацію, після чого створюється список, в який у міру ознайомлення із 
локацією, будуть вноситися дані і використовуватися. До того моменту, 
поки ми не потребуємо побудові сітки, шляхи (наприклад, якщо гравець 
не зайшов в умовний радіус визначення мети противника) список вида-
ляється, щоб уникнути заняття зайвої пам’яті. Після оновлюється список, 
видаляючи колишні точки, що є оптимізацією.

Ця гра працює виключно на комп’ютерах, не вимагаючи хорошою 
продуктивності обчислювального апарата. При першому початку гри 
запускається перший навчальний рівень гравця, де спочатку потрібно оз-
найомитися з керуванням; відсутні будь-які противники або перешкоди. 
Перед цим представлено невеликий сюжет, в якому описується коротко 
світ головного героя, сюжетна лінія та ще деякі подробиці. В даний момент 
існує 8 тестових рівнів для демонстрації ігрових механік. На другому рівні 
продемонстровано перша перешкода – шипи. Гравцеві потрібно обережно 
перестрибнути всі небезпечні елементи для переходу на наступний рівень. 

При кожному закінченні рівня і переходу на наступний, система гри 
зберігає у файлі номер рівня для його завантаження при наступній ігрової 
сесії. На третьому рівні вже находяться лазери, шипи, що пересуваються 
платформи і нова здатність гравця. В даний момент існує 8 тестових рівнів 
для демонстрації ігрових механік. На другому рівні продемонстровано 
перша перешкода – шипи. Гравцеві потрібно обережно перестрибнути всі 
небезпечні елементи для переходу на наступний рівень. Наступні рівні 
мають підвищену складність, яка лінійно зростає. При кожному закінченні 
рівня і переходу на наступний, система гри зберігає у файлі номер рівня 
для його завантаження при наступній ігрової сесії.

Отже, зараз гра перебувати на умовному рівні альфа-тестування, так 
як є ще елементи, які треба додати. Додаток виконаний на 75%. Ще по-
трібно інтегрувати поліцейського, інакомислячих, намалювати задній фон, 
зробити для супротивників анімації стрибків і смерті, намалювати зброю 
для противників, придумати більше міні-ігор, створити більше рівнів, 
полагодити деякі технічні проблеми. Даний проект дуже багато чому на-
вчив: по-перше, фантазії – для створення гри, потрібно продумати кожну 
деталь, його логіку, реалізацію; проект навчив малювати – малювати 2д 
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об’єкти, анімувати персонажів, background (фон гри). З малюванням при-
йшло відчуття смаку – що поєднується, що краще замінити; гра навчила 
логічно мислити, шукати різні варіанти пошуку завдань (наприклад, з 
міні-грою – спочатку ідеєю було створення окремого рівня і після про-
ходження завантажувався б звичайний рівень, з якого потрібно зберегти 
кількість знищених противників, зламаних терміналів, що займає багато 
сил і часу; також було вигадано поверх рівня створювати об’єкти гри.), 
познайомило зі сферою геймдеву, його потенціалом, перспективами і 
поліпшило навички програмування.
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ПРИЗНАЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 
ТА ЇХ РІЗНОВИДИ

УДК: 004.7 (075)

Надем’янов М., студент, 
Наук. керівник: Рудик С.Л.
ВФ КІБіТ, м. Вінниця

Появу комп’ютерних мереж можна розглядати як важливий крок у 
розвитку комп’ютерної техніки на шляху розширення її можливостей, 
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а, отже, і на шляху розширення інтелектуальних можливостей людини у 
різних сферах діяльності. Вдосконалювання апаратури та програмних за-
собів досягло такого рівня, що встановити та експлуатувати комп’ютерну 
мережу може більш-менш освічений користувач. 

Комп’ютерна мережа – це система розподіленого опрацювання інфор-
мації, що складається як мінімум із двох комп’ютерів, які взаємодіють 
між собою за допомогою засобів зв’язку [5]. 

Комп’ютерні мережі можна класифікувати за територіальним призна-
ченням, при цьому розрізняють глобальні, локальні та міські. Ще одним 
популярним способом класифікації мереж є їх класифікація за масштабом 
виробничого підрозділу [6]. 

Глобальні мережі – Wide Area Networks (WAN) – об’єднують територі-
ально розгалужені комп’ютери, які можуть знаходитися в різних містах і 
країнах. Оскільки прокладка високоякісних ліній зв’язку на великі відстані 
обходиться дуже дорого, в глобальних мережах часто використовуються 
вже існуючі лінії зв’язку, спочатку призначені зовсім для інших цілей. 
Наприклад, багато глобальних мереж будуються на основі телефонних 
і телеграфних каналів загального призначення. Через низьку швидкість 
таких ліній зв’язку в глобальних мережах (десятки кілобіт в секунду) 
набір послуг, що надаються, зазвичай обмежується передачею файлів, пе-
реважно не в оперативному, а у фоновому режимі. Завдяки використанню 
супутникових каналів зв’язку, сполучаються комп’ютери на відстані 15 
тис. км один від одного [7]. 

Локальна обчислювальна мережа – Local Area Networks (LAN) – си-
стема, яка забезпечує на обмеженій території один чи декілька каналів 
зв’язку, наданих приєднаним до неї абонентам для короткочасного моно-
польного користування. Зазвичай до локальних мереж відносять мережі 
комп’ютерів, зосереджені на невеликій території, які об’єднують невелику 
кількість комп’ютерів. У загальному випадку локальна мережа є комуніка-
ційною системою, що належить одній організації. Через короткі відстані 
в локальних мережах є можливість використання дорогих високоякісних 
ліній зв’язку, які дозволяють, застосовуючи прості методи пересилання 
даних, досягати високих швидкостей обміну даними порядку 100 Мбіт/с. 
У зв’язку з цим послуги, що надаються локальними мережами, відрізня-
ються широкою різноманітністю і зазвичай передбачають реалізацію в 
режимі on-line. 

Розглядаючи сучасні характеристики локальної мережі можна побачи-
ти, що вони об’єднують близько тисячі комп’ютерів на відстані декілька 
десятків кілометрів, та використовують різні середовища пересилання 
даних. 

Локальна мережа дозволяє абоненту (користувачу) не помічати з’єд-
нання, тобто забезпечує прозоре з’єднання. По суті, комп’ютери, зв’язані 
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локальною мережею об’єднуються, в один віртуальний комп’ютер, ресур-
си якого можуть бути доступні всім користувачам, причому цей доступ 
не менш зручний, чим доступ до ресурсів, що входять безпосередньо в 
кожен окремий комп’ютер [8]. 

Міські мережі (або мережі мегаполісів) – Metropolitan Area Networks 
(MAN) – є менш поширеним типом мереж. Ці мережі з’явилися порівняно 
недавно. Вони призначені для обслуговування території крупного міста 
– мегаполісу. Відстань між вузлами мережі становить 10 – 1000 км. Тоді 
як локальні мережі найкращим чином підходять для розділення ресурсів 
на коротких відстанях і широкомовних передач, а глобальні мережі за-
безпечують роботу на великих відстанях, але з обмеженою швидкістю і 
небагатим набором послуг, мережі мегаполісів займають деяке проміжне 
положення. Вони використовують цифрові магістральні лінії зв’язки, ча-
сто оптоволоконні, з швидкостями від 45 Мбіт/с, і призначені для зв’язку 
локальних мереж в масштабах міста і з’єднання локальних мереж з гло-
бальними. Ці мережі спочатку були розроблені для передачі даних, але 
зараз вони підтримують і такі послуги, як відео конференції і інтегральну 
передачу голосу і тексту. 

Призначення комп’ютерної мережі: 
– сумісне використання інформації; 
– сумісне використання апаратних засобів; 
– сумісне використання програмних ресурсів; 
– збереження інформації [9]. 
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СТВОРЕННЯ САЙТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА 
ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО НА СЕРВЕР

УДК: 657:004.738.5

Свердел М., студент

ВФ КІБІТ, м. Вінниця

На даний час у світі статистикою за січень кількість сайтів в інтер-
неті становить приблизно двух мільярдів веб сторінок, а гугл обробляє 
більш вісьми мільярдів запитів по всьому світі, майже 53% людей у світі 
є користувачами інтернету, тому для підприємств мати сайт стає більш 
необхідністтю аніж просто забаганкою, через те що переважна більшість 
людей активно користуються інтернетом, вони вже звикли до того що у 
них є можливість замовити їжу, оренду автівки чи квиток на поїзд або 
літак. Але для створення дійсно зручного сайту потрібно буде не тільки 
замовити його, а й створити свій неповторний та запам’ятовуючий ди-
зайн у якому навіть самому не опитному користувачеві буде доволі легко 
розібратись та зробити заплановану ним покупку або знайти інформацію 
яка буде йому корисна. А для написання таких веб-ресурсів версталь-
ники використовують такі інструменти як: HTML- мова гіпертекстової 
розмітки яка надає величезну кількість можливостей, і, ймовірно, так 
буде завжди, адже веб-технології постійно змінюються. А ми, як хороші 
веб-дизайнери і розробники, повинні і надалі не відставати від останніх 
змін і подій у своїй галузі, знайомити клієнтів і роботодавців з можливими 
перевагами і компромісами, експериментувати при вирішенні завдань і 
постійно вдосконалювати свої навички та знаходити щось нове для себе, 
CSS- формальна мова опису зовнішнього вигляду документа, написаного 
з використанням мови розмітки. CSS-це окрема мова зі своїм форматом 
і правилами, але він створений спеціально для HTML. 

За допомогою CSS можна описати зовнішній вигляд сторінки і ок-
ремих елементів. Наприклад, колір тексту, розмір шрифту, розміри і 
відступи картинок, рамки навколо елементів, заокруглення в фото і так 
далі. Основною метою розробки CSS було поділ структури сторінки від 
опису зовнішнього вигляду документа. Це дозволяє створювати уявлення 
(можна сказати «версії») одного HTML-документа, адаптовані для людей 
з обмеженими можливостями, оптимізовані під мобільні пристрої, при-
значені для друку і так далі. Крім того, останні версії CSS дозволяють 
накладати анімацію і, фактично, малювати, за допомогою CSS можна 
змінювати сотні різних властивостей та стилів. Кожен браузер містить 
певний набір стилів «за замовчуванням». Цей набір застосовується завжди 
і формує базове представлення елементів. З одного боку, це позбавляє від 
необхідності писати стилі тоді, коли влаштовує умовчання, але з іншого 
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– з’являються серйозні проблеми. Цей набір відрізняється від браузера до 
браузера. Все ускладнюється тим, що і самі стилі працюють по-різному в 
різних браузерах. У цей момент проявляється найбільший біль. 

Необхідно знаходити та знати тонкощі старих і нових браузерів, при-
чому в сучасному світі це не тільки браузери для звичайних комп’ютерів, 
але також браузери для мобільних пристроїв, наручних годинників і навіть 
для автомобілів з телевізорами (наприклад, Tesla,Audi,Mercedes-Benz).
Також велику роль у сайті несе за собою UI та Ux. UX(User experience) 
-це процес визначення проблем користувача і вирішення цих проблем з 
метою підвищення його задоволеності. 

Поліпшення зручності використання, простота використання і задово-
лення, яке клієнт отримує при взаємодії з продуктом, визначають якість 
і затребуваність цього продукту. Ви не помічаєте результат роботи UX 
дизайнера, поки все працює добре. Але якщо при роботі з продуктом ви 
починаєте шукати відповіді на запитання “Що ж робити далі, щоб ви-
рішити моє завдання?», то вам попався поганий UX. User experience-це 
справжня наука, схожа на архітектуру або психологію. В її основі лежать 
дослідження користувацьких груп, Інформаційна архітектура, зручність 
використання, контент-стратегія. В результаті об’єднання цих компонен-
тів отримують рішення цілей і завдань тим способом, який має найбіль-
ший сенс для людини використовує конкретну функцію. UX дизайнер-це 
помічник для користувача.

Він вислухає і вникне в усі проблеми клієнта краще будь-якого пси-
холога, створить найсприятливіші умови для досягнення поставлених 
перед дизайном цілей. По суті, проблеми UX дизайну суб’єктивні, так 
як, найчастіше, пов’язані з індивідуальним сприйняттям будь-якого 
продукту або послуги, тому в однієї проблеми може бути безліч рішень. 
Метою проектувальника є вибір найбільш вдалого варіанту, який підійде 
максимальній кількості користувачів.

Але не менш важливо те, на якому програмному забезпеченні буде 
проводитись розробка сайта, та за допомогою яких скриптів буде здійс-
нюватися його оформлення, з цим може допомогти сайт з безкоштовним 
шаблонами, скриптами та багатьом іншим htmlboock.ru та програмне за-
безпечення Adobe Dreamweaver CC 2019, Adobe Dreamweaver CC являє 
собою одну з найвідоміших і багатофункціональних систем для веб-роз-
робників, дизайнерів і верстальників. Dreamweaver відноситься до класу 
WYSIWYG HTML-редакторів (What You See Is What You Get, буквально 
«що бачиш, те й отримаєш», стандарт візуальних редакторів, в яких реа-
лізована можливість отримати в кінцевому результаті саме те, що можна 
бачити в процесі редагування). Серед основних можливостей програми 
слід відзначити наступне: зручне редагування коду з можливістю поділу 
екрану на дві частини, на редактор коду і візуальний редактор. Підтримка 
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HTML 5, підсвічування синтаксису великої кількості мов, інтелектуальна 
система виявлення помилок і налагодження. 

Редагування в режимі інтерактивного перегляду і створення адаптив-
них сайтів, можливість попереднього перегляду створюваних сторінок 
відразу на декількох пристроях і браузерах. Оскільки програма входить до 
складу пакету Creative Cloud, вона може працювати з сервісами Creative 
Cloud Libraries і Adobe Stock і здійснювати імпорт / експорт з інших ре-
дакторів компанії Adobe.
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Любая организация практически всегда требует персонал. Работа лю-
бой организации неизбежно связана с необходимостью комплектования 
штата. В этом одной из центральных задач является грамотная органи-
зация набора и отбора кадров. Набор и отбор новых работников призван 
обеспечить режим нормального функционирования, а также заложить 
фундамент успеха организации. Процесс привлечения персонала в пред-
приятие включает: разработку стратегии привлечения персонала, анализ 
содержания работы, определение требований к кандидатам на вакантную 
должность, принятие решения по мотивации и перспективы карьерного 
роста, источников привлечения персонала, осуществление практических 
действий по привлечению персонала.

Выделяют следующие источники набора персонала: внутренние (в 
пределах предприятия), внешние (за пределами предприятия).

Среди внутренних источников набора персонала можно выделить: 
работников предприятия; прямое обращение к работникам предприятия 
по рекомендации на работу друзей, знакомых и родственников; бывших 
работников предприятия; бывших кандидатов на вакантные должности.

К внешним источникам набора персонала в компании относятся: сред-
ства массовой информации (СМИ), Интернет, неформальные каналы, 
образовательные организации, профессиональные клубы и ассоциации, 
агенты-распространители, переманивание работников, биржи труда и 
агентства по трудоустройству, рекрутинговые агентства. Процедура отбо-
ра персонала предусматривает следующие этапы: предварительный отбор 
претендентов, проведение первичного собеседования, оценка претенден-
та, проверка документации, сбор и проверка рекомендаций, медицинский 
осмотр, проведение итогового собеседования, принятие окончательного 
решения о найме. После принятия решения о приеме на работу кадро-
вая служба предприятия должна юридически закрепить те отношения, 
которые устанавливаются между работником и предприятием (работо-
дателем): подготовка и подписание трудового договора или контракта; 
издание приказа о зачислении на работу и внесение всех необходимых 
данных работника в базу.
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Эффективность управления оценивается степенью достижения управ-
ляемым объектом ожидаемого состояния вследствие использования оп-
ределенных объемов ресурсов. 

Следовательно, при оценке эффективности управления пользуются 
следующими показателями:

1) показатели экономической эффективности организации в целом; 
2) показатели эффективности процессов управления; 
3) показатели эффективности труда управленческих работников. 
Сочетание показателей экономической и социальной эффективности 

организации, эффективности процессов управления и эффективности 
управленческого труда обеспечивает руководство организации мощным 
инструментарием для оценки прошлой и текущей эффективности системы 
управления, моделирование деятельности по повышению ее в будущем.

Деятельность службы персонала непосредственно влияет на общую 
эффективность деятельности персонала организации. Однако функциони-
рование службы персонала имеет свою специфику, которая выражается в 
соответствующих показателях эффективности ее деятельности.

Эффективное управление всегда ситуационное, а основное положение 
ситуационного подхода состоит в создании среды, в которой люди могут 
работать совместно в группах, способных достичь цели. Создание такой 
среды является главной задачей службы персонала организации. Поэтому 
эффективность ее деятельности измеряется системой показателей, отра-
жающих понесенные затраты и полученные эффекты при исполнении им 
функций, ее структурными подразделениями и работниками.

Основными функциями службы персонала, как известно, является 
кадровое планирование, организация набора и отбора работников, адми-
нистрирование расходов на содержание персонала и его вознаграждение, 
оценки и аттестации работников, профессиональное развитие и обучение 
персонала, формирование и подготовка резерва кадров, управление мо-
бильностью и освобождением персонала, социальным развитием коллек-
тива и социальным партнерством в организации.

Для оценки эффективности кадрового планирования следует сравнить 
планы кадровых потребностей, набора, обучения, перемещений, уволь-
нений работников, управление их служебными карьерами с плановыми 
показателями этих процессов за соответствующий период. Оценка эф-
фективности организации отбора и выбора работников осуществляют на 
основе фактических и плановых показателей. Кроме этого целесообразно 
рассчитывать затраты на организацию отбора работников, потери, обус-
ловленные недостаточным уровнем производительности труда новых 
рабочих, потери от брака вновь принятых работников. О качестве работы 
службы персонала по комплектованию штата работников организации 
свидетельствует коэффициент соответствия кадров профиля работы.
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Практическое решение задач управления кадрами представляет со-
бой основу для реализации кадровой политики предприятия, в качестве 
составных элементов которой принимаются: политика занятости, поли-
тика обучения, политика трудовых отношений, политика оплаты труда, 
политика благосостояния. Расширение границ применения современных 
информационных технологий, включая ресурсы Интернет, позволяет фор-
мировать более полную информационную базу по кадрам предприятия 
по всем аспектам по сравнению с той, которая представлена в настоящее 
время в большинстве отечественных пакетов по управлению кадрами и 
ограничивается, в основном, исключительно первичной учетной инфор-
мацией. 

Как задачу можно назвать создание платформы для получения ин-
формации об отклонении в развитии кадровых процессов, требующих 
тактического или стратегического управленческого воздействия. А в ка-
честве комплексных индикаторов отклонений могут быть предложены, 
например, текучесть кадров, застой в движении кадров, старение кадров, 
снижение образовательного уровня кадров, снижение дисциплины и пра-
вопорядка, уровень динамики пополнения кадрового резерва, изменения 
качественного уровня принятого контингента кадров, штатный некомп-
лект (качественный и количественный).

Таким образом ИС применяется для структуризации, комплексного 
анализа и представления информации об управлении персоналом пред-
приятия, обеспечения доступа к семантическим ресурсам по предметной 
области, что способствует решению производственных задач в сфере 
деятельности предприятия. Элементами предметной области являются 
сотрудники предприятия.

ИС должна быть реализована в виде настольного приложения для 
операционной системы семейства MS Windows.

Представление данных информационной системой должно быть ор-
ганизовано наилучшим образом для восприятия пользователями по кри-
терию быстроты навигации, т.е. доступ к любому из информационных 
разделов должен осуществлять не более чем за «три клика». Для этих 
целей применить комбинацию иерархической и линейное навигацион-
ных моделей. Навигация по основным разделам – иерархическая, внутри 
разделов – линейно-иерархическая. Интерфейс пользователя должен 
обеспечивать выполнение всех функций ИС.

ИС должна обеспечивать контроль на соответствие формату и типу 
вводимой информации до ее сохранения. При выполнении любых дей-
ствий, которые могут привести к потере информации, являющимися не-
обратимыми, система должна запрашивать подтверждение.

Таким образом, расширение возможностей внедрения новых информа-
ционных технологий в процессы управления кадрами призваны совершен-
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ствовать их в направлении оптимизации затрат на персонал и повышение 
эффективности управления предприятием в целом за счет рационального 
использования его кадрового потенциала.
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КОМПЛЕКТУВАННЯ, КОНФІГУРУВАННЯ, 
НАЛАШТУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
УДК:004.72

Ткач Р., студент

ВФ КІБіТ, м. Вінниця

Говорячи про обслуговування комп’ютерних мереж, не можна скласти 
такий точний список, оскільки він потенційно величезний.  

Давайте більше сконцентруємось на технічній частині. Три основні 
складові обслуговування комп’ютерних мереж:

1. Комплексне проектування.
2. Монтаж кабельних трас.
3. Прокладка проводів.
Налаштування необхідного програмного забезпечення. Оптимізація 

роботи операційної системи, оперативної пам’яті, регістрів. Перевірка 
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функціонування апаратної частини з використанням BIOS і усунення 
можливих проблем. Чистка дисків від мотлоху, який не використовується 
тривалий час. Проведення діагностичних і відновлювальних робіт.

Кожен із зазначених тут пунктів буде далі розглянуто більш детально, 
щоб читачі змогли краще зрозуміти тему статті.

Що розуміють під цим? Сюди відносять побудова плану, що і як буде 
зроблено. Можуть застосовуватися такі технології:

● DSL.
● Використовуючи виту пару.
● Застосовуючи бездротові технології.
● Використання оптичних розробок.
Необхідно продумати, що і як має бути прокладено, що буде використа-

но для кріплення і які оптимальні шляхи. Також передбачається наявність 
роутерів, маршрутизаторів, серверів і багатьох інших одиниць комп’ю-
терної техніки, що потрібна для повноцінної роботи великих мереж.

Спочатку про діагностику. Необхідно перевірити всі диски на наяв-
ність помилок, це ж дію відноситься і до оперативної пам’яті. Потім за 
допомогою спеціальних програмних засобів чистяться регістри і видаля-
ються додатки, які не використовуються тривалі проміжки часу. Також 
проводиться дефрагментація інформації, що знаходиться у фізичних 
сховищах даних. І під самий кінець проводять перевірку і відновлення 
працездатності пошкоджених секторів дисків (якщо дані проблеми є).

Оптимізація роботи
Важлива складова, коли говорять про обслуговування комп’ютерних 

мереж і систем. Справа в тому, що для цього необхідно провести ревізію 
роботи регістра і почистити його від сміття, перевірити додатки, що за-
пускаються разом з операційною системою і негативно позначаються на 
швидкості завантаження. Одночасно можна налаштувати конфігурацію 
роботи процесора, щоб він показував свій максимум (але негативною 
стороною такого підходу є підвищене споживання енергії і на 10-20% 
скорочений термін служби). 

Також для отримання більшої швидкодії корисним буде відключення 
візуальних ефектів і, відповідно, прискорення виконання своїх функцій 
комп’ютером. Особливо корисним проведення даної процедури стане 
для офісних комп’ютерів, які зазвичай не можуть похвалитися значним 
швидкодією. Існують ще можливості оптимізації, але вони вже скоріше 
відносяться до окремих програм, як то розробка спеціальних параметрів 
налаштувань або робота з системними файлами, щоб на апаратному рівні 
забезпечити перспективне виконання програми.

Вибір між своїми силами і найманої компанією Еверест.
Такою роботою бажано все ж займатися професіоналам. При створенні 

всього своїми руками необхідно враховувати, що, можливо, доведеться 
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свердлити стіни (що має на увазі наявність відповідного інструменту) і 
потрібен запас проводів і з’єднують частин. Обслуговування комп’ютер-
них систем і мереж в домашніх умовах значно легше, ніж на роботі. Про 
все це можна забути, якщо роботу будуть робити професіонали. До того 
ж обслуговування комп’ютерних мереж і систем професіоналами дозво-
лить зробити всі необхідні дії швидше, ніж власноруч. В такому випадку 
обробка надасть цінний досвід, який невідомо де ще стане в нагоді.
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Сучасний світ не можна вже уявити без використання електронно-об-
числювальних машин і персональних комп’ютерів зокрема. Персональні 
комп’ютери виявляються незамінними помічниками в багатьох сферах 
життя: це і банківська сфера, це і бухгалтерський облік, це і наука, це і 
сфера розваг.

Тим самим, створення інтернет-представництва дуже актуально для 
майже будь-яких продавців товарів і послуг. Багато організацій використо-
вують в якості інтернет-представництв сайти-візитки, але вони не вико-
нують весь набір функцій. Необхідний повноцінний інтернет-магазин.  
Створення інтернет-магазину можна виробляти на готових CMS, але, 
як правило, вони або складні в налаштуванні і не мають повного набору 
функціоналу, або є платними. В такому випадку зручніше і вигідніше 
всього зупинити вибір на самостійно написаному інтернет-магазині.

Створення інтернет-магазину – складаний процес, в якому зазвичай 
задіяні кілька фахівців: маркетолог (для вивчення користувальницького 
попиту і переваги), системний адміністратор (для установки, настройки 
і обслуговування веб-сервера та іншого апаратного и програмного забез-
печення), інженер-програміст (для написання коду), веб-дизайнер (для 
розробки зовнішнього вигляду і верстки дизайну сайту), СЕО-оптиміза-
тор (для підвищення привабливості сайту в рейтингах пошукових сис-
тем). Однак в умовах навчальної роботи всі ці спеціальності відобразити 
складно в повну обсязі. Тому будуть приведені лише основні, найбільш 
принципові, моменти розробки.

Технології для створення сайту інтернет-магазину та патенти вибрано 
після АНАЛІЗУ декількох основних моментів. Серед цих моментів: вибір 
CMS, вибір веб-сервера для розробки сайту, вибір хостингу для Подаль-
шого розміщення сайту, вибір системи управління базами Даних (СКБД).

Схема бази даних по даній інфологічної моделі і даного опису можна 
розробити в MySQL Borkbench. Готова схема приведена Рис 1.

В даній схемі присутні наступні таблиці:
1) statuses – довідник статусів;
2) levels – довідник рівнів доступу;
3) orders – замовлення;
4) users – користувачі;
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Рис 1. Даталогічна модель

5) items – вміст замовлень;
6) products – товари;
7) categories – категорії і під категорії.
Написання коду здійснювалося за методикою «низхідного проектуван-

ня», тобто спочатку формувалися файли-скрипти з заглушками замість 
підпрограм, а потім писався код даних підпрограм і тестувався.

Тестування пропонується проводити в режимі альфа-тестування на 
користувачах (збір звітів про помилки, обробка і передача програмістам). 
Тому окремий спеціальний тест не написаний.

Знайдені в процесі тестування при розробці скриптів сайту помилки 
були виправлені в повному обсязі. Як правило, більша частина цих поми-
лок була обумовлена неуважністю програміста при копіюванні шматків 
програми (при чому необхідно було змінити деякі елементи в декількох 
місцях  –  в цих випадках через неуважність  1-2  місця програміст може 
пропустити, або, якщо використовувалася автозаміна, змінюється зайвий 
елемент).
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На сьогоднішній день професійні знання старіють дуже швидко, постає 
питання їх постійного оновлення і вдосконалення. Також багато компаній 
та навчальних центрів все більше акцентують свою увагу на системах 
онлайн тестування, тобто такі які розміщуються в мережі Інтернет та 
надають набагато більше переваг на відміну від класичних систем тесту-
вань, перевірки знань і навичок. 

Тому перед викладачами та розробниками виникають питання про те, 
як проводити тестування, які вимоги ставляться до програмного забезпе-
чення і як здійснити контроль за об’єктивністю результатів.

Наприклад це підходить студентам, які знаходяться в інших містах. 
Також це підходить для людей, що навчаються дистанційно в навчаль-
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них центрах. Саме для вирішення цих завдань і потрібна система онлайн 
тестування, як спосіб екзамену і визначення навичок людини через ін-
тернет. Все, що потрібно для проведення тестування з боку студента – це 
комп’ютер і доступ в мережу.

Зазвичай онлайн тестування застосовується в різних формах – це мо-
жуть бути анкети, мовні та числові тести, абстрактно-логічні завдання. 
Іноді потрібно давати усні відповіді на питання програми. Методики 
завжди різні і залежать вони від цілей, які ставляться.

Теза присвячена створенню веб-додатку для онлайн тестування 
студентів з динамічною генерацією тестових завдань за участю викла-
дача, з функцією оцінювання, створення списків груп студентів, курсів, 
лекцій. На даний момент дана задача дуже актуальна, оскільки сучасні 
методи оцінки знань не можуть в повній мірі провести комплексну оцінку 
знань студента.

Під час реалізації додатку було проведено аналіз сучасних систем 
онлайн тестування, їх види, переваги та недоліки

Окрім цього описано інформаційне забезпечення веб-орієнтованої 
системи, тобто декомпозиція задачі та етапи проектування.

A. Системи немодерованого тестування
До таких систем відносяться:
Loop11 має великий вибір типів завдань, можна автоматично додавати 

вірні відповіді на питання тесту, будувати хітмапи, записувати і зберіга-
ти відео і аудіо записи тестів (екран і особа респондента). Можна дати 
завдання на певний проміжок часу, також можна створювати завдання 
first-click [4]. 

Хмарна платформа UsabilityHub дозволяє автоматизувати процес ви-
вчення, як реагують або виконують дії на сайті реальні люди [10]. 

B. Web-базовані системи тестування
Не буде перебільшенням сказати, що на сьогоднішній день системи 

онлайн тестування набувають популярності. Але є у них і недоліки це те, 
що результати тестів будуть нижчими на відміну від класичного підходу 
коли студентові видається листок з тестами і він проставляє відповіді 
вручну. 

Нижче представлено деякі з них:
Revision Quiz Maker – веб-портал і для створення тестів і вікторин. 
Quizinator – цей інструмент розроблений для створення інтерактивних 

тестів, вікторин, екзаменів. 
Flexi Quiz – сучасна багатофункціональна веб-система для тестування 

і перевірки знань і навичок. 
Навчальне середовище Moodle – модульне об’єктно-орієнтоване ди-

намічне навчальне середовище. Дана система розповсюджується безко-



300                       КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ

штовно, орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем 
і студентами, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних 
курсів, а так само підтримки очного навчання [5].

C. Системи тестування (інсталяційні пакети)
SunRav TestOfficePro – програмне забезпечення для контролю і пере-

вірки знань. Дозволяє створювати тести різного рівня складності і спрямо-
ваності; проводити тестування ефективно і з комфортом для користувачів 
і для організаторів.

Метою створення веб-додатку для онлайн тестування, який би поєд-
нував переваги вище описаних проектів, був безкоштовним, був орієнто-
ваний на покращення системи оцінювання учнів та студентів, поєднував 
переваги крос платформності, web, мережі Інтернет, та сучасних засобів 
розробки. 

Для реалізації додатку було вирішено використати клієнт серверну 
архітектуру. Даний веб-додаток – реалізується як сукупність двох частин, 
в якій клієнт – це браузер, а сервер – веб-сервер.

Також враховуючи вимоги які були представлені вище було обрано 
дворівневу архітектуру, яка використовується в системах клієнт-сервер, 
де сервер відповідає на запити клієнтів безпосередньо і в повному обсязі.

Також система передбачає використання не тільки дворівневої архітек-
тури, але й можливість підтримки мультирівневої архітектури (найкращий 
вибір це – трьохрівнева). 

Для коробочної версії було вирішено використати наступні компо-
ненти: Система віртуалізації – Oracle VM VirtualBox [8]; Операційна 
система – Debian [1, 9]; Веб-сервер – The Apache HTTP Server Project [3]; 
ftp – сервер VSFTPD (Very Secure FTP Daemon); СУБД MySQL [2, 6]; Front 
end – HTML, CSS и JavaScript; Back end PHP[6]; Ядро – OpenTEST [7];

Дана комплектація системи була вибрана тому що налаштувавши си-
стему один раз її можна переносити на будь які системи які підтримують 
віртуалізацію. Після встановлення та налаштування систему із додатком 
як одне ціле можна буде запускати як на локальних ПК/серверах так і 
розміщувати в інтернеті.

Для віртуалізації було обрано Oracle VM VirtualBox – це спеціальне 
програмне забезпечення для віртуалізації між комп’ютерними та опера-
ційними платформами, яке дозволяє користувачам розширити існуючий 
комп’ютер для запуску декількох операційних систем одночасно. 

Для розробки веб-сторінок було задіяно HTML – мову створення гі-
пертекстових документів. 

Виходячи з описаних вище вимог, структур та програмного забезпе-
чення, для серверної частини використано PHP її перевага в тому, що 
ця мова програмування строго орієнтована на розробку веб-додатків і 
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веб-сайтів. ЇЇ основна перевага – основна робота така, як обробка форм, 
великих масивів даних, робота з БД виконується на сервері без залучення 
апаратних та програмних ресурсів користувача.

На основі отриманих вимог до системи, алгоритмів функціонування 
модулів, та структури системи було реалізовано «систему під ключ», що 
включає в себе операційну систему з налаштованими модулями для за-
пуску на будь якому сервері або ПК з підтримкою віртуалізації. Також 
за допомогою мови програмування php, мови розмітки html, каскадних 
таблиць стилів css, та ядра системи opentest, було реалізовано:

– головну сторінку додатку;
– модуль інформації про викладачів;
– модуль курсів;
– модуль психологічного тестування (попереднього тестування);
– модуль обробки результатів;
– модуль реєстрації користувачів;
– модуль викладача, який включає в себе набір інструментів для ро-

боти з розкладом, лекціями, тестами та курсами;
– модуль студента, який включає в себе набір інструментів для вибору 

курсу тестування, роботи з тестами та чат для спілкування.
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Під поняттям «інформаційні технології» розуміють сукупність засобів 
і методів інформаційних процесів, зокрема отримання, обробки, зберіган-
ня, передачі інформації з використанням технічних і програмних засобів.

Очевидним також є те, що застосування інформаційних технологій 
підвищує продуктивність й ефективність управлінської праці, дозволяючи 
по-новому вирішувати багато завдань. Наприклад, електронна техніка й 
інформаційні технології дозволяють зберігати величезну кількість даних 
(які людина просто не може запам’ятати), аналізувати їх і на основі ре-
зультату пропонувати найбільш ефективні рішення певних задач. 

У наш час сільське господарство потребує оптимізації виробництва з 
метою одержання максимального прибутку, раціонального використання 
ресурсів, у тому числі природних, захисту навколишнього середовища. 
Воно набуває нових особливостей. Звичайне сільське господарство пере-
творюється на “точне сільське господарство”, яке передбачає ефективне 
та раціональне керування процесами росту рослин відповідно до їх потреб 
у поживних речовинах й умовах зростання.

Програма для фермерських господарств «Управління агробізнесом для 
України» ідеально відповідає потребам сільськогосподарських підпри-
ємств, які детально планують витрати і порівнюють планові і фактичні 
показники.

Програмний продукт для автоматизації сільського господарства 
«Управління агробізнесом для України» розрахований на використання 
підприємствами і передбачає:

• облік діяльності декількох підприємств
• облік при різних системах оподаткування
• облік банківських і касових операцій
• облік розрахунку з контрагентами
• ведення складського обліку
 • облік основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів
• облік основного і допоміжного виробництва
• облік біологічних активів (в рослинництві і тваринництві)
• облік транспорту і сільгосптехніки
• облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків)
• облік заробітної плати



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXIV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 303

• облік молочної продукції
• облік тваринництва
• облік рослинництва (струмовий господарство)
• облік планування витрат рослинництва (технологічні карти виро-

щування)
Врожайність сільськогосподарської культури на різних ділянках 

одного й того ж поля не буває однаковою. На показники врожайності 
впливають такі фактори, як: якість ґрунту (родючість, кислотність); дози 
й види добрив; топографія місцевості; наявність лісосмуг; технологія 
посіву, догляду за сільськогосподарською культурою, збирання врожаю; 
якість насіння; хвороби, шкідники сільськогосподарських рослин; погодні 
умови і т. п. 

Порівнюючи ті чи інші характеристики полів з картами врожайності, 
фахівці господарства можуть виявляти причини нерівномірної врожайно-
сті сільськогосподарської культури на полі (окремі ділянки поля більше 
продуктивні, ніж 2 інші) і після того вживати необхідних заходів. Але у 
цьому процесі не останню роль можуть зіграти відповідні сучасні техно-
логії та пристрої, зокрема: 

•  приймачі-антени глобальних позиційних систем (GPS – ГПС або 
ГЛОНАС), встановлені на будь-якому об’єкті (машині, агрегаті і т. 
п.). Вони пеленгують сигнали із супутників, що перебувають у зоні 
прийому інформації. Для точного визначення місцезнаходження 
об’єкта в просторі й у часі досить одержувати сигнали з 3-4 супут-
ників, що обертаються навколо земної кулі; 

•  географічна інформаційна система (GIS – ГІС) – це програмне 
забезпечення, що дозволяє обробляти й показувати просторову 
інформацію, комп’ютеризувати і створювати електронні карти;

•  датчики для дистанційних вимірів і бортові датчики для приведення 
в дію різних частин машинного агрегату. 

Дистанційні датчики застосовуються для виміру температури й воло-
гості ґрунту, визначення стану рослин (наявність бур’янів, хвороб і шкід-
ників), урожайності посівів та ін. Дія дистанційних датчиків заснована 
на лазерно-радарних, ультразвукових, електромагнітних установках, на 
використанні інфрачервоних хвиль, спектрофотометрів, візуальних теле-
камер, атомних резонаторів і т. д. 

Бортові датчики застосовуються для моніторингу врожаю, визначення 
норми висіву насіння, внесення добрив, отрутохімікатів, води, вапна; міс-
ця знаходження й швидкості руху техніки; виміру технічних параметрів 
руху машин (буксування, тяги та ін.).

На сьогодні, знаючи карти врожайності, ґрунтові й інші характеристи-
ки полів, використовуючи глобальну позиційну й географічну інформацій-
ну системи, датчики, автоматичні пристрої робочих частин машин, вже є 
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можливість встановити програму руху машинного агрегату (наприклад, з 
метою поливу) і по заданих програмах вносити на конкретну ділянку поля 
відповідну кількість води з певними домішками у необхідних пропорціях. 

Розвинуті країни світу вже давно зрозуміли, що інформаційні техно-
логії можуть приносити неабияку користь сільському господарству. У 
США, Японії, Китаї й деяких європейських країнах (Німеччина, Велика 
Британія, Голландія, Данія) “точним сільським господарством” почали 
займатися у 80-х роках минулого століття. У країнах Східної Європи 
на роль інформаційних технологій в агросекторі звернули увагу лише з 
середини 90-х.

Фірма “Массей-Фергюсон” (Massey Ferguson) – перша компанія, що 
стала робити комбайни із пристроєм для створення й використання карт 
урожаю. Ці комбайни обладнані глобальними позиційними й географіч-
ною інформаційною системами, мають 3 зв’язок із супутниками через 
приймач-антену, а також устаткування для ведення моніторингу вро-
жайності. Подібне устаткування випускають також компанії “Джон Дір”, 
“Клас”, “Нью Холланд” та ін. [4] 

У жовтні 2017 р. у Китаї пройшла Міжнародна конференція з інже-
нерних і технологічних наук, на якій були присутні 2500 вчених і фахів-
ців. Особлива увага була приділена інженерним наукам з інформаційних 
технологій – основі розвитку сільського господарства у всьому світі. На 
початку минулого року у Хорватії відбувся 35-й Міжнародний симпозіум 
«Актуальні завдання сільськогосподарської інженерії», на якому одним 
із ключових питань було обговорення ролі інформаційних систем у «точ-
ному сільському господарстві». 

Інформаційні технології допомагають не лише збирати гарний врожай 
щороку, але реалізовувати його дорого та вчасно, а також здійснювати 
управління господарством в цілому. Так доступнiсть мережі Internet 
завдяки розвитку комп’ютерних та iнших iнформацiйно-комунікацій-
них технологiй (IКТ) приваблює все бiльшу кiлькiсть американських 
фермерiв. Згiдно із нещодавнiми дослідженнями у США, застосування 
комп’ютерiв на фермах з 2010 року зросло на 50%, а використання – на 
62%. У 2015 роцi на 49% ферм Internet використовували як iнструмент 
менеджменту в повсякденнiй дiяльностi. Високі темпи розвитку ринку 
електронної комерції також дають надію на те, що у найближчому май-
бутньому продукцію сільського господарства можна буде придбати не 
виходячи з дому чи офісу. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що завдяки широкому використанню 
сучасних інформаційних систем та технологій значно підвищується ефек-
тивність виробництва та продуктивність праці, відповідно це позитивно 
впливає на розвиток підприємства, та допомагає вирішувати багато за-
вдань, вдається досягти кращих результатів в аграрному секторі. Інформа-
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ційні системи дозволяють зберігати великий обсяг даних, аналізувати їх 
та на основі отриманих результатів, пропонувати вирішення завдань, які 
б мінімізували витрати та максимізували прибутки аграрних підприємств. 

Використання інформаційних технологій дозволить суттєво покращити 
систему інформаційного забезпечення АПК, що супроводжуватиметься 
підвищенням конкурентоспроможності вітчизняного аграрного вироб-
ництва. Врожаї стають кращими, продукція – якіснішою. Виробники з 
будь-якої точки планети отримують можливість представити свій товар 
та продати його за гарною ціною. Тому необхідність фінансування впро-
вадження електронної техніки в агропромисловий комплекс, підготовки 
кадрів, здатних створювати й застосовувати інформаційні технології в 
сільському господарстві, є очевидною. 
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УДК: 004.3

Шпiлевский А., студент

ВФ КІБіТ, м.Вінниця

Технічне обслуговування комп’ютерів – це комплекс заходів, який 
спрямований на безперебійну і надійну роботу обчислювальної та оргтех-
ніки, ПЗ, мережевого, термінального та іншого супутнього обладнання.
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Що входить в ТО комп’ютерів? Комп’ютерне технічне обслуговуван-
ня – широке поняття, яке об’єднує велику кількість різнопланових робіт. 
У кожної операції своя специфіка, регламент, рівень складності і вимоги 
до ресурсів.

У середніх і великих компаніях, де використовуються складні обчис-
лювальні комплекси, технічне обслуговування комп’ютерної техніки 
включає підтримку працездатності серверів і систем зберігання даних. 
Фахівці вибирають підходящу конфігурацію обладнання і налаштову-
ють його під конкретні бізнес-завдання, контролюють роботу серверів, 
прогнозують несправності і збої за допомогою спеціального ПО для 
моніторингу. Окремо налаштовується мережева політика – створюється 
доменна зона, заводяться облікові записи користувачів, розподіляються 
ролі і права доступу.

Крім вибору конфігурації нових ПК і ремонту, фахівці замінюють 
вийшли з ладу компоненти, відновлюють дані на жорстких дисках, онов-
люють драйвера в міру необхідності. На постійній основі проводяться 
профілактичні роботи в рамках технічного обслуговування комп’ютерних 
систем і комплексів.

В ході технічного обслуговування комп’ютерних систем і комплексів 
прокладається локальна мережа, підбирається і налаштовується облад-
нання для маршрутизації і бездротового підключення. В процесі роботи 
компанії може знадобитися модернізація мережі, впровадження нових 
технологій передачі даних, підключення додаткових ПК.

Фахівці регулярно оглядають принтери і МФУ, щоб виявити поломки 
і визначити актуальність ПО. У міру необхідності виконується заправка 
картриджів, як частина комплексної послуги з технічного обслуговування 
комп’ютерних мереж.

Технічне обслуговування та ремонт комп’ютерів передбачає діагнос-
тику офісних, бухгалтерських та інших програм на предмет помилок, ін-
сталяцію та налаштування ОС і нового ПО, відновлення ОС після збою, 
настройку мережевих підключень. У разі вірусного зараження фахівці 
усувають його наслідки і на постійній основі контролюють роботу і 
оновлення баз антивірусного ПО. Опціонально проводяться заходи щодо 
захисту конфіденційної інформації – це теж важлива частина технічного 
обслуговування комп’ютерних систем.

Технічне обслуговування обчислювальної техніки та комп’ютерних 
мереж – це ще та заходи запобігання, які дозволяють скоротити кількість 
простоїв і аварійних ситуацій. Все обладнання тестується під наванта-
женням, для серверів налаштовується безперервний моніторинг працез-
датності.

За замовчуванням аутсорсингова ІТ-компанія в ході технічного об-
слуговування комп’ютерів і обладнання пропонує клієнтську систему 
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HelpDesk. Співробітники компанії подають заявки, а фахівці оперативно 
обробляють її після реєстрації в системі. По кожному зверненню від-
стежується поточний статус, є можливість переглянути архівні заявки і 
оцінити їх на відповідність регламенту.

Більш складні завдання вирішуються технічними фахівцями безпосе-
редньо на об’єкті – під час особистого виїзду або в режимі віддаленого 
підключення до сервера або офісного ПК. Віддалений формат роботи 
оптимальний для підприємств з територіально-розгалуженою структурою: 
мережею офісів, торгових точок, салонів краси, медичних клінік і т. п.

Делегування комп’ютерного ТО.
Ремонт і технічне обслуговування комп’ютерної техніки зазвичай 

розглядається в контексті аутсорсингових послуг. Делегування ІТ-функ-
ції – простий, зручний і недорогий спосіб отримати бажаний результат у 
вигляді стабільно працюючої IT-інфраструктури.

Переваги передачі технічного обслуговування і ремонту комп’ютерних 
систем на аутсорс:

• Висока якість робіт і можливість його контролю (регламент про-
писаний в договорі);

• Економія на утриманні штату власних технічних фахівців;
• Професіоналізм і досвід залучених ІТ-співробітників;
• Безперервний моніторинг стану комп’ютерних систем і ПО;
• Оперативне вирішення проблем з роботою обчислювальної та орг-

технікою;
• Отримання консультацій та технічної допомоги в системі HelpDesk;
• Регулярні профілактичні роботи, які знижують ймовірність аварій-

них ремонтів.
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КІБіТ, м. Київ

Ефективним способом балансування роторів, дисбаланс яких зміню-
ється в процесі роботи, є їх зрівноваження на ходу пасивними автобалан-
сирами. При цьому виникає задача оптимізації параметрів автобаланси-
ра. На сьогодні такі дослідження проведені (на натурних стендах та 3D 
моделях деяких машин) при мінімізації залишкових вібропришвидшень 
[1] та тривалості перебігу перехідних процесів [2] на етапах розбігу та 
вибігу роторів при незмінній початковій незрівноваженості. Отримані 
результати застосовні для: приводів CD/DVD дисків, барабанів пральних 
машин, екстракторів, центрифуг, сепараторів, крильчаток вентиляторів, 
роторів авіаційних двигунів, тощо, в яких незрівноваженість стала або 
змінюється повільно. А от балансування роторів при імпульсній зміні 
незрівноваженості на крейсерській швидкості (що має місце при роботі 
відцентрових дробарок, ручних шліфувальних машин, відцентрових со-
кодавок, барабанів деяких екстракторів, тощо) не досліджувалось.

У даній роботі, з використанням 3D-моделювання і запропонованої 
в [1, 2] методики, оптимізуються параметри відцентрової сокодавки та 
кульового автобалансира (мінімізується тривалість перебігу перехідних 
процесів) при імпульсній зміні незрівноваженості на крейсерській швид-
кості обертання ротора.

Імпульсна зміна незрівноваженості сита моделюється в модулі Cosmos 
Motion з використанням інструменту «Action Only». Вектори сил при-
кладаються до сита у площині, перпендикулярній осі обертання. Силам 
надаються три різні дискретні значення – мале (15 Н), середнє (70 Н) та 
велике (96 Н). Кулі в двохкульовому автобалансирі при цьому розходять-
ся, відповідно, на 163°, 90° і 30°.
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Рис. 1. Моделювання імпульсної зміни незрівноваженості сита

На Рис.  1  показані такі інтервали часу:  [0;  t1)  –  сито розганяється 
до крейсерської швидкості обертання;  [t1;  t1+Δt)  –  «включається» сила 
F1 (Δt=0,05 с);  [t1+Δt;  t2)  –  гарантовано настає автобалансування і кулі 
приходять у перше автобалансувальне положення;  [t2;  t2+Δt)  – «виклю-
чається» сила F1 і «включається» сила F2; [t2+Δt; T) – гарантовано настає 
автобалансування і кулі приходять у друге автобалансувальне положення.

На прикладі двохкульового автобалансира проведена класифікація най-
несприятливіших відносно тривалості перебігу перехідних процесів змін 
незрівноваженостей сита. Це зміни, при яких кулям потрібно для приходу 
в автобалансувальне положення здійснити найбільше переміщення вздовж 
бігової доріжки. Основними з них є поворот вектора незрівноваженості 
навколо осі обертання ротора на:

–  90°  у випадку малих незрівноваженостей (кожна куля при цьому 
зміщується по біговій доріжці на кут 90°);

–  180°  у випадку середніх та великих незрівноваженостей (кожна куля 
при цьому зміщується по біговій доріжці на кут від 90° до 180°).

Проводились експерименти двох типів при фіксованій балансувальній 
ємності автобалансира.

Експеримент 1. Перевірялась працездатність методики, запропонованої 
в роботі [1, 2], для випадку імпульсної зміни незрівноваженості; досліджу-
вався вплив кількості куль n (при фіксованому радіусі куль) на тривалість 
перебігу перехідних процесів. Кількість куль приймалась рівною n=2;3;4 
шт. Радіус бігової доріжки автобалансира визначався з умови незмінності 
балансувальної ємності автобалансира [3].

Для кожної пари значень (Fmax, n) проводився багатофакторний експе-
римент. В якості функції регресії вибрана функція [2]:
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де t3 – час затухання перехідних процесів, tp – час розгону ротора; c0 – 
вільний член регресії; 

ci, cij, /i,j = 1,2, …,n/ – коефіцієнти регресії; χi , /і = 1,2,…,n/ – керуючі 
фактори. В якості керуючих факторів вибрані параметри ko, bo, bb – відпо-
відно, коефіцієнт сил пружності і в’язкості опор відцентрової сокодавки 
та в’язкого опору відносному руху куль.

У межах кожного багатофакторного експерименту по отриманій функ-
ції регресії проводилась оптимізації тривалості перебігу перехідних про-
цесів за керуючими факторами.

Експеримент 2. Досліджувався вплив радіуса бігової доріжки авто-
балансира на тривалість перебігу перехідних процесів при фіксованій 
кількості куль в автобалансирі (n=4). Радіус бігової доріжки приймаєть-
ся рівним R=31,86; 41,60; 52,36 мм. При цьому радіус куль визначався з 
умови незмінності балансувальної ємності автобалансира [3].

Аналогічно експерименту 1, для кожної пари (Fmax, R) проводився ба-
гатофакторний експеримент і оптимізація параметрів.

В Таблицях 1, 2 наведено результати оптимізації тривалості перебігу 
перехідних процесів за результатами багатофакторних експериментів, 
отриманих на основі експериментів, відповідно, 1 та 2. Тут показані най-
менші значення тривалості перебігу перехідних процесів ttr та відповідні 
значення керуючих факторів bo, bb.

Таблиця 1.

Результати оптимізації тривалості перебігу перехідних процесів 
отриманих на основі експерименту 1.

n, . 
2 3 4 

bo bb bo bb bo bb 
/  Fmax,  

ttr,  
 /  103 

ttr,  
 /  103 

ttr,  
 /  103 

1 15 1,98 3 0,25 0,35 45 1,0 0,31 45 1,0 
2 70 0,53 45 1,00 0,43 45 1,0 0,35 45 1,2 
3 96 0,54 45 0,60 0,39 45 1,2 0,36 45 1,2 

Таблиця 2.

Результати оптимізації тривалості перебігу перехідних процесів 
отриманих на основі експерименту 2.

R,  
31,86 41,6 51,34 
bo bb bo bb bo bb 

 /  Fmax,  
ttr,  

 /  103 
ttr,  

 /  103 
ttr,  

 /  103 
1 15 0,31 45 1,0 0,34 45 0,6 0,38 45 0,35 
2 70 0,35 45 1,2 0,49 45 0,37 0,54 45 0,26 
3 96 0,36 45 1,2 0,60 45 0,37 0,64 45 0,19 
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Висновки
1. 3D моделювання є ефективним методом оптимізації параметрів ро-

торної машини з автобалансиром при імпульсній зміні незрівноваженості.
2. Запропонована в роботах [1, 2] методика оптимізації параметрів 

відцентрової сокодавки є ефективною і у випадку мінімізації тривалості 
перебігу перехідних процесів при імпульсній зміні незрівноваженості на 
крейсерській швидкості руху ротора.

3. Підтверджено раніше отримані теоретичні результати про те, що 
збільшення кількості куль та зменшення радіусу бігової доріжки призво-
дить до зменшення тривалості перебігу перехідних процесів.

4. Виявлена залежність оптимальних значень параметрів відцентрової 
сокодавки і автобалансира від величини незрівноваженості. Залежність 
істотна тільки для двохкульового автобалансира і слабшає із збільшенням 
кількості куль в автобалансирі. При цьому:

–  жорсткість опор практично не впливає на найменше значення три-
валості перебігу перехідних процесів; це поясняються тим, що жор-
сткість впливає, в основному, на частоту вільних коливань корпусу 
і майже не впливає на швидкість згасання цих коливань;

– в’язкість опор відцентрової сокодавки не впливає на тривалість 
перебігу перехідних процесів при великій кількості куль (n>2); 
виключенням є випадок двохкульового автобалансира і малої нез-
рівноваженості (кулям потрібно більше часу, щоб «відчути» зміну 
незрівноваженості);

– оптимальне значення сил в’язкого опору відносному руху куль 
зменшується при збільшенні радіуса бігової доріжки і не зменшу-
ється при збільшенні кількості куль.

5. Не рекомендується використовувати двохкульові автобалансири на 
практиці, у теоретичних і експериментальних дослідженнях перехідних 
процесів.

6. При розбігу відцентрової сокодавки з фіксованою незрівноваже-
ністю та при імпульсній зміні незрівноваженості сита на крейсерській 
швидкості:

– тенденції впливу радіуса бігової доріжки автобалансира та кількості 
куль в автобалансирі на тривалість перебігу перехідних процесів є 
ідентичними;

– майже усі відповідні оптимальні значення параметрів автобаланси-
ра і відцентрової сокодавки (крім коефіцієнта сил в’язкого опору 
відносному руху куль) співпадають;

– оптимальні значення коефіцієнта сил в’язкого опору відносному 
руху куль при розбігу є меншими від відповідних значень при ім-
пульсній зміні незрівноваженості на 35–50%.
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МАЙДАН ЯК АРХЕТИПІЧНИЙ ОБРАЗ СВОБОДИ 
В УКРАЇНСЬКОМУ ЕТНОСІ

УДК: 008:130.2: 323.272(477)

Гридковець А. О.,
Гридковець Л.М., к.психол.н.

м. Київ

Ключові слова: архетип, архетипічний образ, майдан, свобода, воля, екзистен-
ційні переживання.

К.-Г. Юнг та його послідовники визначають архетипи в якості культур-
ної універсалії, що належить зоні колективного несвідомого та увібрала 
в себе концентрований досвід багатьох поколінь та є одним з фунда-
ментальних механізмів трансляції досвіду людства. «Поверхневий шар 
позасвідомого є певною мірою особистісним. Ми називаємо його особи-
стісним несвідомим. Проте цей шар знаходиться на іншому, глибшому, 
що походить вже не з особистого досвіду. Цей вроджений глибший шар 
і є так званим колективним несвідомим. Я вибрав термін «колективне», 
оскільки йдеться про несвідоме, що має не індивідуальну, а загальну 
природу. Це означає, що воно містить у собі, на противагу особистісній 
душі, змісти і образи поведінки, які... є скрізь й у всіх індивідів одними 
й тими ж. Іншими словами, колективне позасвідоме ідентичне у всіх лю-
дей і утворює таким чином загальну підставу душевного життя кожного, 
будучи за своєю природою над особистісний» [15], − зазначає К.-Г.Юнг.

Так систематизуючи роботи К-Г.Юнга, Л.С.Готс виділяє такі понят-
тєві парадигми архетипу: варіативність та багатомірність (мають спільне 
з вихідним архетипом семантичне ядро та структуру, що задається архе-
типом); архаїчність (має прояви в архаїчних формах творчості, зокрема, 
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міфах, фольклорі, символіці тощо); амбівалентність (наявність біполярної 
двоїстої природу, що відображає діалектичну сутність життя і подій); 
автономність (достатня кількість власних елементів, які не належать 
іншим відомим архетипам); переплетеність з іншими архетипами; здат-
ність нашаровуватися і плавно переходити один в одного; системність 
(взаємопов’язаними із системами психіки, які знаходяться в динамічній 
єдності); актуальність, динамічність і спосіб впливу [3].

Образ «майдану» як категоріальної одиниці відповідає всім зазначе-
ним критеріям, оскільки у кожному прояву його образу «кристалізувалася 
частка людської психіки та людської долі, частка страждання і насолоди – 
переживань, що незліченно повторювалися у нескінченної низки предків 
і в загальному завжди мали один і той же перебіг» [8, с.192].

Українська нація пройшла довгий шлях власної самоідентифікації 
і має також власні архетипічні образи. Якщо проаналізувати історію 
становлення української держави, то побачимо, що вся вона пронизана 
чередуванням великих геройств та великих зрад. Українці в своїй суті є 
миролюбним народом, який просто прагне працювати на своїй землі, спі-
вати своїх пісень, народжувати і виховувати своїх дітей. І цей народ зда-
тен тривалий час зносити поневіряння, але завжди наступає той момент, 
коли ніби «пробуджується українська душа», яка прагне свободи, прагне 
скинути штучні ярма. І тоді той простий хлібороб, робітник, інтелігент 
бере до рук, що може, і йде на майдани, великі та меленькі, йде заявляти 
про своє право бути Людиною, бути Українцем.

Багато істориків, психологів, мислителів присвятило свої роботи 
вивченню цієї боротьби, зокрема, корифеї української науки М. Гру-
шевський, Д. Яворницький, а також наші сучасники В. В’ятрович, Л. 
Зашкільняк, Л. Зарічняк, С. Кульчицький, І. Патриляк, Л. Филипович, М. 
Шміґель, Д. Юодіс, та ін.

Тема Майдану, як архетипічного образу спротиву української нації, 
буде ще довго переосмилюватися вченими, митцями, культорологами, 
психологами, оскільки є актуальною для нас, українців, і для розуміння 
того: хто ми є і куди йдемо.

На кожному етапі історії України були різні форми управління дер-
жавою. Проте сталою залишалася форма громадянського управління, 
яка набувала певних особливостей відповідно до конкретного часу та 
простору, це форма «Народного Віче», яке відбувалося на майданах міст. 
Перші спогади про Народне Віче зустрічаються ще в історичних джерелах 
Київської Русі (літопис під 997 (Білгород). Народне Віче утвердилось як 
колективний орган місцевого самоуправління, а з перебігом часу стало 
брати участь і в державних справах» [6]. Відповідно до історичних дже-
рел, Віче є важливим органом самоврядування та вирішує найважливіші 
для спільноти та держави питання, зокрема, питання миру та війни, за-
прошення чи вигнання князів тощо.
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«Аналогом Народного Віче була Козацька Рада (січова рада, військова 
рада) − орган козацького управління, що існував на Запорізькій Січі, в 
реєстровому козацькому війську та у Гетьманщині у XVI-XVIII ст. <> На 
Козацькій Раді розглядалися питання внутрішньої і зовнішньої політики, 
проводились вибори військової старшини, поділ земель і угідь, покарання 
злочинців, що вчинили найтяжчі злочини та інше» [9]. Історики виділяють 
такі найбільш значні Козацькі Ради: «1648р. Козацька рада Запоріжської 
Січі; 1654р. Переяславська рада; 1657р. Корсунська рада; 1659р. Козацька 
рада у Германівці; 1663р. Чорна рада; 1669р. Генеральна рада у Глухові; 
1669р. Козацька рада трьох полків Правобережжя в Умані; 1684р. Козаць-
ка рада у Могилеві-Подільському» [5].

В українському народі майдан завжди був місцем, де відбувалися 
важливі життєві події для села чи міста. Саме на майданах біля церков 
збиралися людини на Пасху, співали веснянки та водили гаївки. На май-
данах громадами приймали важливі рішення. 

Образ «майдану» як місця вільного вибору спільноти чи нації просте-
жується у багатьох художніх та наукових творах. Так лише за останнє 
століття є чимало описів подій, де Майдан виступає в якості образу вну-
трішньої свободи людини. Наприклад, події на Софіївському Майдані – 
маніфестація під хоругвами Центральної Ради та молебень були зображені 
у творі І.Микитенка «Як сходило сонце». Події на Майдані 1990 року (Ре-
волюція на граніті) у романі Л.Гридковець «Поклик». Серед авторів, що 
описують події на Майдані 2004 року, можемо побачити Оксану Забужко 
(«Let my people go»), Ліну Костенко («Записки українського самашедше-
го»), Олександра Ірванця («Лускунчик-2004»), Станіслава Бондаренка 
(«От я вся – я свято»), Миколи Дубинянського «Тисяча посмішок пома-
ранчевої революції» та ін.

Зображення подій на Майдані Незалежності періоду 2013-2014 рр. 
набуло два потужних виміри – народної та літературної творчості. Так, 
наприклад, серед народної творчості варто згадати пісні «Горіла шина 
палала», «Горіла бочка» та ін. А серед авторських творів «Хижий беркут 
над Майданом» (З. Медюх), «Сину мій» (В. Русич), «Мамо не плач» (О. 
Максимишин-Корабель, М. Герц, Т. Роз) та ін. На думку Я. Поліщук: 
«Євромайдан повернув суспільну довіру до літератури, яка, здавалося, 
була вже безнадійно втраченою. Голос письменника знову став найвищою 
мірою затребуваний, що й викликало шквал різного роду виступів – усних 
(на Майдані діяв лекторій, проводилися літературні читання), друкованих 
(головне у пресі, але поширюваних також у вигляді листівок), медійних 
(тиражованих через різноманітні ресурси Мережі)» [12, c.172].

На думку психологів, українська нація є кардіоцентричною, тобто 
українці все сприймають через «серце» [1]. Тому діти для українців є най-
більшою цінністю. І в 1990, і в 2013 р., коли силовики побили студентів, 
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то вже тисячі людей вийшли на Майдан на захист «своїх дітей». У цей 
момент всі ці студенти стали «українськими дітьми». Тобто відбулося 
злиття кардіоцентричності, як національної характеристики українців, 
з архетипічним образом Майдану. І чим більше зростала агресія влади 
проти майданівців, тим скоріше збільшувалася чисельність людей на 
Майдані Незалежності. Так, наприклад, на святкуванні Нового року 2014 
року на Майдані Незалежності було біля мільйону представників з усієї 
України [3].

Євромайдан зі зростання кількості людей почав самоорганізовуватися. 
І саме на Майдані можна було побачити генетичну схильність українців 
до самоорганізації. Ту схильність, яка формувалася віками, яка від На-
родного Віче перейшла у Козацьку Раду та Козацьку Січ як таку.

У монографії Л.М.Гридковець «Світ життєвих криз людини як дити-
ни своєї сім’ї, свого роду та народу» знаходимо такий опис тотожності 
самоорганізації Майдану та Січі від охоронної структури (на Січі це фор-
теця, а на Майдані створення захисних споруд по всьому периметру) до 
самоврядування. І на Майдані і на Січі у центрі стояла каплиця (церква). 
Якщо довкола січового майдану стояли довгі хати – курені, в яких прожи-
вали мешканці Січі та були адміністративні служби, навколо київського 
Майдану стояли намети з усіма відповідними функціями. На Січі поділ 
був на «курені», де налічувалося до 38 куренів, в яких об’єднувалися, 
як правило, козаки-земляки, теж саме відбувалося і на Майдані 2013-
2014рр. На наметах Майдану висіли таблички з позначкою територіаль-
ного представництва, зокрема, «Львів», «Одеса», «Донецьк», «Черкаси», 
«Івано-Фарнківськ», «Дрогобич» та ін. [1]. Саме архетип Майдану як образ 
вільного волевиявлення спонукає українців до соціальної та політичної 
активності в умовах економічних, соціальних чи політичних криз.

Конструктивне переосмислення ролі Майдану у відновленні україн-
ської ідентичності описано в книгах А.Мухарського «Майдан. Революція 
Духу» та Л.Филипович «Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна 
оцінка». До речі, однією з відмінністю масових заходів на Майдані і 
ідентичних в інших європейських країнах – це відсутність биття вітрин, 
машин, вікон в будинках. Учасники Майдану дуже бережно ставилися до 
чужого майна, і слідкували за тим, щоб не було завдано шкоди мешкан-
цям навколо прилеглих будинків. Але ще 16.02.2014 в своєму інтерв’ю 
газеті РІСО професор Л.Филипович зазначає: «Майдан – це, без сумніву, 
подія вищого духовного гуманістичного порядку, яка знаходиться над 
економічними інтересами, над соціальними проблемами, навіть над по-
літикою. В основі Майдану – Людина, гідність якої була зневажена і яка 
вийшла з протестом проти неповаги до себе, до своїх прав, перш за все 
– права на життя, проти нехтування свободами, які даровані не владою, 
не законом, а Вищим Началом. Тобто українці прийшли вирішувати ек-
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зистенційні, смисложиттєві проблеми – і не тільки свої власні, а й цілого 
народу. Саме тому можна вважати, що основне значення і призначення 
Майдану – гуманістичне, оскільки тут йдеться про Людину, про олюд-
нення простору, в якому Людина живе і функціонує» [8]. А враховуючи 
образ Майдану, як своєрідний архетипічний образ волі та свободи, його 
смисложиттєві посили спрямовані не лише на переживання дійсності чи 
моделювання майбутнього, а також на вибудовування підґрунтя для цієї 
ж таки дійсності та майбуття.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ: 
ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

УДК: 378.14:004

Іванова І.М., ст. викладач

КІБіТ, м. Київ

Ключові слова: онлайн-навчання, дистанційне заняття, гугл-клас, мобільність, 
доступність.

Наше життя, добре це чи погано, поступово переходить у всесвітню 
мережу Інтернет. Робота онлайн, спілкування онлайн, покупки та продажі 
онлайн, знайомства онлайні цей список речей, які можна робити онлайн, 
збільшується безперервно. Можна багато сперечатися про позитивні чи 
негативні сторони даного процесу, та сьогодні я хочу написати про нав-
чання, оскільки ця тема мені близька – останні два місяці наш навчаль-
ний заклад, як і багато інших, працює дистанційно. Думаю, що з такими 
викликами – маю на увазі карантинні заходи безпеки – ми стикатимемось 
і надалі, тож платформу дистанційного навчання потрібно освоювати й 
розвивати і надалі. Дистанційне або онлайн навчання відрізняється від 
звичайного, звичного нам освітнього процесу в першу чергу тим, що по-
трібно навчати студентів на відстані, зацікавити їх, мотивувати більше 
займатись самостійно. Необхідно так подати матеріал, щоб не відштовх-
нути від навчального процесу, а зацікавити новими можливостями і фор-
мами навчання. 

Відразу необхідно зазначити, що не існує двох однакових програм для 
дистанційного навчання. Можуть бути подібні методи та форми, проте, в 
цілому навчання завжди буде відрізнятися в різних навчальних закладах.

Ці відмінності випливають з природних потреб навчальних закладів, 
де фактично працюють різні викладачі, діють різні академічні школи, 
встановлюється різний акцент на напрямку навчання. 

Міністерство освіти і науки України теж провело певну роботу у цьому 
напрямку: зокрема, розроблено Програму розвитку системи дистанційно-
го навчання, яку затверджено Кабінетом Міністрів України, розроблено 
і зареєстровано у Міністерстві юстиції Положення про дистанційне нав-
чання, підготовлено і розглянуто на засіданні державної акредитаційної 
комісії і прийнято за основу проект Ліцензійних умов надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти за дистанційною формою навчання, розро-
блені проект Положення про регіональні центри системи дистанційного 
навчання та проект Норм часу для планування і обліку навчальної роботи 
педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних за-
кладів, які забезпечують навчання за дистанційною формою. Отримавши 
досвід дистанційного навчання протягом останніх двох місяців, можна 
уже визначити певні переваги такої форми навчання:
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● індивідуальне ставлення до студента;
● прозора система оцінювання;
● доступ до занять 24/7;
● лекції та матеріал розроблені вчителем у вигляді тексту з аудіо – та 

відео – додатками;
● постійний супровід куратора;
● online-консультації;
● ніяких ранніх підйомів;
● ніяких поїздок в інститут через затори та штовханину в громад-

ському транспорті.
Фактично, дистанційне навчання на практиці реалізує те, що прагне 

зробити традиційне навчання: забезпечити рівний та всеосяжний доступ 
до знань, розкрити здібності та таланти, прищепити необхідні навички 
та якості. Якщо додати до цього можливість впровадження всіх сучасних 
комунікативних засобів, інноваційних методів та передових напрацювань, 
то ми отримуємо ту саму форму, яка може по-справжньому підготувати 
студента, дати актуальні та сучасні знання і навички.(1)

Освітня агенція міста Києва провела дослідження про дистанційне нав-
чання в столиці. У ньому взяли участь 34 тисячі респондентів – учні (з 4 по 
11 клас), вчителі, батьки. Опитування проводилося методом електронного 
анкетування у два етапи – на початку квітня і в перший тиждень травня.

Як показало дослідження, у Києві дистанційним навчанням охоплено 
78% школярів. (На жаль, статистичних даних щодо навчання студентів 
я не знайшла). Як повідомили батьки, найпоширеніша причина, чому 
учні не залучені до навчання, – брак технічних засобів (25% тих, хто не 
навчається дистанційно) чи Інтернету. Як свідчить дослідження, майже 
третина (34%) тих, хто випав із дистанційного навчання, взагалі ігнорують 
процес навчання. Як свідчить опитування учнів, батьків та вчителів, очне 
навчання в аудиторіях подобається їм більше, ніж дистанційне, – про це 
сказали 70% учнів, 90% вчителів і 80% батьків. А 60% учнів мріють, щоб 
швидше почалося навчання у школі. І лише 22% школярів бачать позитив 
у карантині. Ілюстрацією цих даних є Рис.1, 2. (2)

Хочу трохи зупинитись на досвіді дистанційного навчання в Київ-
ському інституті бізнесу та технологій. Уже майже 5 років в навчальному 
процесі нашого закладу використовується платформа Google Сlassroom. 
Практично з усіх навчальних предметів викладачами створені Гугл-класи, 
до яких приєднані викладач, деканат і, звичайно, всі студенти навчальної 
групи. Згідно розкладу в Гугл класі викладаються матеріали до тем на-
вчальної програми, завдання, терміни виконання, тощо. Саме гнучкість 
та адаптивність дає величезну перевагу дистанційному навчанню, вона 
дозволяє не тільки оптимізувати час та програму, а й знизити стрес-фактор 
для всіх учасників процесу. Тож, коли в березні всі ми вимушені були піти 
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на карантин, і викладачі, і студенти вже мали досвід і певні напрацюван-
ня з дистанційного навчання. В КІБіТ відсоток студентів, які не випали 
з навчального процесу досягає близько  90, завдяки постійній кропіткій 
роботі деканату, викладачів, адміністрації.
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Але Гугл-класів і викладення матеріалів виявилось недостатньо. Живе 
спілкування викладача й студентів замінити важко. Тому майже одразу 
керівництвом інституту було вирішено всебічно повно використовувати 
в навчанні онлайн платформи: Skype , Zoom, Google Meet. 

Переваги очевидні: постійна взаємодія та зворотний зв’язок від ви-
кладача значно підвищує фактичний контроль за засвоєнням матеріалу, 
дає додаткову можливість допомогти студенту, дозволяє вивчити тему, 
що цікавить, глибше. Майже одразу викладачі змогли у своїй більшості 
переорієнтуватись на проведення онлайн занять. Технологія така: спо-
чатку студенти отримують запрошення на онлайн зустріч з викладачем 
(був розроблений розклад дистанційного навчання під час карантину); 
після заняття в Гугл-клас викладаються матеріали, презентації, відео до 
прослуханої теми, задається домашнє завдання з терміном виконання. Як 
не дивно, але активність студентів навіть зросла, порівняно з лютим. Ви-
кладачі намагаються створити такі завдання, які можна виконати дистан-
ційно, проводити певні дослідження з предмету, використовуючи інтернет 
і навчальні платформи. Наприклад, для того щоб здати вивчений вірш з 
літератури, студенти записують невеличке відео на телефон, яке надси-
лають в гугл-клас, причому читають з закритими очима, не підглядаючи. 
Дуже популярна така форма контролю знань, як онлайн тестування, яке 
потрібно виконати за певний час. 

Уже є досвід старших курсів дистанційного захисту курсових робіт, 
практики, дипломних робіт. Цікаво і студентам, і викладачам, хоча і часу 
вимагає достатньо.

Як висновок, хочу сказати, що, з огляду на отриманий досвід, необ-
хідна зміна структури дистанційного навчання для досягнення більшої 
ефективності, зокрема:

● Введення електронної версії балло-рейтингової системи;
● Застосування практичних відео посібників при проведенні теоре-

тичного курсу;
● Розробка додаткових курсів для компенсації відсутніх знань.
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ШЛЯХИ ЯКIСНOГO ТA ЕФЕКТИВНOГO ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРAВA НA БЕЗOПЛAТНУ ПРAВOВУ ДOПOМOГУ

УДК: 342.7

Науменко Т.О., студентка. 

ВФ КІБіТ, м. Вінниця 

Рoзвитoк структури фoрмувaння нaдaння безoплaтнoї прaвoвoї 
дoпoмoги в Укрaїнi – пріоритетний нaпрямoк рoбoти, який зaкрiплений в 
прoгрaмi дiй КМУ. Ухвaлення зaкoну Укрaїни «Прo безoплaтну прaвoву 
дoпoмoгу» булo oснoвним етaпoм у зaбезпеченнi реaлiзaцiї зaкрiпленoгo 
ст. 59 Кoнституцiї Укрaїни прaвa усiх нa дoпoмoгу в прaвoвiй гaлузi, Кoн-
цепцiї утвoрення структури безoплaтнoї прaвoвoї дoпoмoги в Укрaїнi, a, 
тaкoж, мiжнaрoдних нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв з питaнь зaбезпечення 
прaвa людини. Держaвi неoбхiднo ствoрити безкoштoвну тa ефективну 
дoпoмoгу людям у прaвoвiй сферi, яким вoнa неoбхiднa, i зaпрoвaдити 
нaйменшi вимoги дo нaдaння дoпoмoги. ЗУ «Прo безoплaтну прaвoву 
дoпoмoгу» пoкaзує, щo зaбезпечення якoстi є oдним з принципiв пoлiтики 
держaви у сферi безoплaтнoї прaвoвoї дoпoмoги (стaття 5),те щo aдвoкaти, 
якi нaдaють безoплaтну втoринну прaвoву дoпoмoгу, зoбoв’язaнi «нaдaти 
якiснo i в пoвнoму oбсязi безoплaтну втoринну прaвoву дoпoмoгу» (ст. 
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26), i зoбoв’язує Мiнiстерствo юстицiї утвердити стaндaрти, вiдпoвiднo 
дo яких, нaдaється тaкa дoпoмoгa (ст. 28) [1]. 

В Укрaїнi зaтвердженi Стaндaрти якoстi нaдaння безoплaтнoї втoрин-
нoї прaвoвoї дoпoмoги у цивiльнoму, aдмiнiстрaтивнoму прoцесaх тa 
предстaвництвa у кримiнaльнoму прoцесi, якi ґрунтуються нa принципaх 
верхoвенствa прaвa, зaкoннoстi, незaлежнoстi aдвoкaтськoї дiяльнoстi, 
кoнфiденцiйнoстi, уникнення кoнфлiкту iнтересiв, прioритету iнтересiв 
клiєнтa, кoмпетентнoстi тa дoбрoсoвiснoстi у викoнaннi aдвoкaтoм 
свoїх прoфесiйних oбoв’язкiв. Зa пoрушення цих Стaндaртiв aдвoкaти 
вiдпoвiдaють в oбсязi, встaнoвленoму зaкoнoдaвствoм тa умoвaми кoн-
трaкту (дoгoвoру) з центрoм з нaдaння безoплaтнoї втoриннoї прaвoвoї 
дoпoмoги.У звiтi Рaди Єврoпи «Oцiнювaння системи безoплaтнoї втoрин-
нoї прaвoвoї дoпoмoги в Укрaїнi у свiтлi стaндaртiв i передoвoгo дoсвi-
ду Рaди Єврoпи» (вересень 2016 рiк) визнaченi «iндикaтoри» якoстi, 
зoкремa, нaявнi здoбутки, структурa, прoцес тa результaти. Oцiнювaння 
якoстi прaвoвoї дoпoмoги вiдбувaється шляхoм aнaлiзу всiх склaдникiв 
нa приклaдi oкремoгo aдвoкaтa. Прoте зaхoди, пoв’язaнi зi структурoю, 
дoпoмaгaючи ефективнoму прaктичнoму упрaвлiнню, лише сприяють 
якoстi рoбoти в iнших aспектaх прoфесiйнoї дiяльнoстi – вoни не зaбез-
печують сaму якiсть. 

Iндикaтoри прoцесу зoсередженi нa тoму, як нaдaвaчi пoслуг викo-
нують свoю рoбoту з мoменту пoчaтку рoбoти в системi, у хoдi oпрaцю-
вaння спрaви, i дo oбрoбки й зберiгaння мaтерiaлiв тa дoкументiв пiсля 
зaкiнчення спрaви.[3] Тaким чинoм oцiнюється нaлежнiсть прoведенoї 
прaвoвoї рoбoти, її ефективнiсть, вiдпoвiднiсть вислoвленим бaжaнням 
клiєнтa (нaскiльки нa них пoтрiбнo звaжaти зa вiдпoвiдних умoв) i, вiд-
пoвiднo, кoмпетентнiсть aдвoкaтa. Iндикaтoри результaту прoявляють-
ся в aнaлiзi oснoвних пoлoжень, тaких як вaртiсть спрaви, витрaчений 
чaс, кoефiцiєнт успiшнoстi тa рiвень зaдoвoленoстi клiєнтa [5]. Нa нaшу 
думку, рoзрoбленa прoфесoрaми бритaнських унiверситетiв A. Шерр, A. 
Пaтерсoн системa метoдiв тa пiдхoдiв є вaжливoю для oцiнювaння якoстi 
нaдaння безoплaтнoї прaвoвoї дoпoмoги. Дo метoдiв вoни вiднoсять метoд 
сaмooцiнювaння, метoд зoвнiшньoгo oцiнювaння (кoлегiaльний), стaн-
дaртизoвaне oцiнювaння клiєнтaми тa фaхiвцями, a дo пiдхoдiв – прямий 
нaгляд, непрямий нaгляд, вивчення вiдеoзaписiв, звiти третiх oсiб, ви-
вчення мaтерiaлiв спрaви [7]. 

Oцiнювaння нaявних здoбуткiв aбo структури зaзвичaй дoсить 
прямoлiнiйне, oднaк мoжуть виникнути питaння, нaприклaд, як oцiню-
вaти «дoсвiд» aбo щo ввaжaється «нaлежним нaглядoм». Oдин з дoсить 
типoвих метoдiв oцiнювaння третiми стoрoнaми прoцесу i результaтiв 
– це викoристaння aнкет aбo дoслiдження рiвня зaдoвoленoстi клiєнтiв 
[2]. Цей метoд ґрунтується нa уявленнi клiєнтa прo якiсть oтримaнoї пo-
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слуги. Oднaк прирoднa рiзниця у квaлiфiкaцiї мiж aдвoкaтoм i клiєнтoм 
(oсoбливo oсoбoю, якa звернулaсь зa прaвoвoю дoпoмoгoю вперше) ствo-
рює нерiвнiсть сил aбo iнфoрмaцiйну aсиметрiю мiж ними. Клiєнти, якi 
не є експертaми, мoжуть скaзaти, чи були їхнi aдвoкaти увaжними, спiв-
чутливими, чуйними i кoнтaктними – усе це вaжливo для клiєнтa – прoте 
чaстo вoни не мoжуть судити прo те, нaскiльки хoрoшим був результaт, 
якoгo для них дoсягли aдвoкaти, тa чи не булo витрaченo зaбaгaтo чaсу 
тa кoштiв нa йoгo дoсягнення. Держaвa мaє дбaти прo те, щoб системa 
безoплaтнoї прaвoвoї дoпoмoги oтримувaлa дoстaтнi фiнaнсoвi й кaдрoвi 
ресурси тa aвтoнoмнi бюджети. Вирiшaльне знaчення мaє незaлежнiсть 
як aдвoкaтiв, якi нaдaють безoплaтну прaвoву дoпoмoгу, тaк i oргaнiв, якi 
вiдпoвiдaють зa її зaбезпечення. Безoплaтнa прaвoвa дoпoмoгa мaє гaрaн-
тувaтися всiм oсoбaм, якi oбвинувaчуються aбo пiдoзрюються у вчиненнi 
злoчину, незaлежнo вiд хaрaктеру кoнкретнoгo злoчину; пoдекoли мoжуть 
знaдoбитися спецiaльнi зaхoди для зaбезпечення ефективнoгo дoступу дo 
безoплaтнoї прaвoвoї дoпoмoги певним групaм oсiб з oсoбливими пoтре-
бaми тoщo [6]. 

Єврoпейськi пoлoження кримiнaльнoгo прaвoпoрушення, якi з’яв-
ляються iз стaндaртiв мiжнaрoднo-прaвoвих aктiв тa рiшень Єврoпей-
ськoгo суду з прaв людини, нaгoлoшують прo зoбoв’язaння держaви у 
oсoбi вiдпoвiдних oргaнiв прaвooхoрини тa oсiб, якi зaймaють вiдпoвiднi 
пoсaди, oргaнiзувaти звинувaченoму прaвo нa зaхист, включнo з першим 
етaпoм спрaви – дoпитoм, щo не зaлежить вiд прoцесуaльнoгo стaтусу 
oбвинувaчувaнoгo. Кoмiтет OOН з прaв людини, кoли викoристoвуєть-
ся Мiжнaрoдний пaкт прo грoмaдянськi i пoлiтичнi прaвa зaзнaчaв, щo 
прaвo нa рaннiй дoступ дo прaвничoї дoпoмoги являє сoбoю унiверсaль-
ний стaндaрт для всiх, хтo oбвинувaчується aбo пiдoзрюється у вчиненнi 
злoчинiв. Пoгoджуємoся з думкoю дoктoрa юридичних нaук Вiльчик Т., 
якa у свoїй прaцi «Нaпрямки aдaптaцiї зaкoнoдaвствa, щo регулює нaдaння 
безoплaтнoї прaвничoї дoпoмoги в Укрaїнi, дo Єврoпейських стaндaртiв» 
(2016 р.), щo зaкрiплений зaкoнoдaвчo кoнтрoль держaви зa дiяльнiстю 
aдвoкaтiв слiд визнaти як реaлiзaцiю oбoв’язку щoдo зaбезпечення втiлен-
ня у життя в Укрaїнi п. 3 ст. 6 Єврoпейськoї кoнвенцiї з прaв людини. 
Прoте, щoб тaке втручaння вiдпoвiдaлo єврoпейським стaндaртaм, вoнo 
мaє вiдпoвiдaти пoстaвленiй метi — зaбезпеченню ефективнoї безoплaтнoї 
прaвoвoї дoпoмoги — тa бути при цьoму мiнiмaльним — лише у межaх 
дoсягнення пoстaвленoї мети [4]. 
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ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ 
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

УДК: 378.14:004

Наумчик Н. В., к. психол. н.

КІБіТ, м. Київ

Про актуальність дистанційного навчання свідчить і факт значної 
кількості доповідей на цю тему на даній конференції, і, передусім, сам 
її формат, обумовлений так званими «непереборними обставинами». 
Зазначимо лише, що серед обґрунтувань поширення навчання у віддале-
ному режимі, які представлені в роботах на цю тему, опублікованих ра-
ніше, така підстава, як тривалий та тотальний карантин, як вимушеність 
дистанціювання  епідеміологічними  чи  іншими  форс-мажорними 
обставинами, згадується нечасто. Але ця ситуація засвідчила вкотре, що 
життя – процес непередбачуваний, і це нас змушує ще більше вчитися 
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новому та розвивати в собі толерантність до невизначеності і вміння бути 
більш відкритими новому досвіду.

Література свідчить, що успішність дистанційного навчання залежить 
від дотримання визначеного та цілісного комплексу умов та принципів, 
заснованих на врахуванні переваг і обмежень даного виду навчання. Яки-
ми ж є ці переваги та обмеження?

До переваг навчання у віддалених умовах, насамперед, відносять 
його сучасність, інноваційність, диференційованість, просторову, часову 
та фінансову доступність, а також відповідність викликам, вимогам та 
надбанням сучасного світу. Дистанційне навчання створює бажаючим 
можливості навчатися у кращих педагогів, в кращих навчальних закла-
дах, зазвичай сконцентрованих в розвинених країнах та у великих містах, 
водночас забезпечує значну економію часу і коштів на його організацію 
і здійснення та низку інших переваг [3, 4, 5, 8].

Разом з тим, таке навчання має і свої обмеження, на подолання яких 
спрямовуються напрямки його удосконалення. До таких обмежень відно-
сять: залежність успішності навчання від мотивації учня та наявності у 
нього базових знань і навичок самостійної роботи; можливість спотворен-
ня інформації та/або виникнення непорозумінь між учасниками освітнього 
процесу у зв’язку з їх віддаленістю; недостатню оперативність обміну 
інформацією; проблеми якості оцінки результатів навчання тощо [1, 6, 8].

З огляду на зазначене, можна констатувати, що основними напрям-
ками вдосконалення дистанційного навчання на сьогодні є: вивчення, 
урахування та стимулювання системи мотивації осіб, які навчаються; 
робота з формування в них умінь і навичок організації навчальних дій 
у самостійному режимі [3]; фахова підготовка тьюторів (викладачів, які 
працюють дистанційно) у вищих педагогічних навчальних закладах, а 
також перепідготовка працюючих викладачів і вчителів, навчання їх 
основам і новинкам дистанційного навчання як актуальної форми освіт-
ньої діяльності [2, 7, 10]. Також обов’язковим є постійне вдосконалення 
технологічних складових навчання на відстані – різноманітних систем 
віддаленого зв’язку [3, 5, 9]. І, безсумнівно, розробка якісного контенту, 
зокрема – відповідного специфіці дистантного навчання навчально-ме-
тодичного забезпечення навчальних дисциплін [8].

При цьому слід відзначити, і практика це підтверджує, що різнома-
нітність моделей і форм комунікації, які надаються сучасними техно-
логіями у дистанційному навчанні, здатна багато в чому компенсувати 
відсутність безпосереднього контакту учасників навчального процесу 
між собою та навіть відкрити у їх спілкуванні і пізнавальній діяльності 
учнів нові грані [4, 7].

Тут варто згадати про дві основні форми дистанційного спілкування 
і навчання: синхронну (або online-зв’язок) та асинхронну (offline-кому-
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нікація). Тобто вони можуть використовуватися або в режимі реального 
часу або зі зрушенням у часі [1, 3, 5].

Кожна з цих форм має свої особливості та акцентує значущість тих 
чи інших аспектів навчального процесу на відстані – просторовій чи/та 
часовій, відповідно обумовлює вимоги до організації такого навчання.

Звернемо увагу на окремі складові психологічного виміру цих вимог 
– мотиваційні та комунікаційні.

Забезпечити основоположну підставу здійснення дистанційного нав-
чання – самостійну активність з боку учня чи студента – можливо лише 
за умови його адекватної мотивації – диспозиційної (яка є внутрішнім 
чинником його навчальної активності) і ситуаційної (яка багато в чому є 
підвладною організації й контролю з боку тьютора).

Мотивування учнів до навчання в offline-режимі, насамперед, спи-
рається на якісний контент, яким є грамотно підібраний й укладений 
навчальний матеріал, з урахуванням не лише навчальної програми, а й 
інтересів, здібностей осіб, які навчаються, а також психологічних зако-
номірностей уваги, сприйняття, засвоєння інформації тощо.

В online-навчальному процесі на перший план виходить його комуні-
кативний аспект, який на відстані ускладнюється тим, що спілкування з 
боку слухача легко може бути припинене шляхом відключення від кому-
нікаційної платформи. Тому навчання тьюторів у рамках підготовки їх 
до здійснення навчання у дистантному режимі передбачає, насамперед, 
оволодіння ними навичками модерації віддаленого спілкування, уміння 
фокусувати увагу присутніх на головних питаннях обговорення та ство-
рювати відчуття важливості присутності у полілозі кожного учасника.

Проте й під час навчання у online-режимі роль контенту та особли-
вості його інформативності та значущості для слухачів, применшувати 
теж не слід.

За дотримання таких умов, як засвідчив вже наш власний досвід, каран-
тин – навчальному процесу не завада, і дистанційне навчання – є цікавим 
форматом, яким варто опанувати і користуватися!

Конкретним прикладом цьому слугує досвід проведення з 18 по 25 
травня 2020 року на платформі Zoom організованої завідуючою кафедри 
психології КІБІТ Лановенко Ю. І. он-лайн-подорожі студентів інституту 
робочими місцями фахівців-психологів в різних галузях суспільної прак-
тики в рамках виконання одного з розділів навчального плану 2 курсу – 
«Ознайомча практика студентів».

В режимі on-line студенти інституту віртуально «побували в гостях» 
у молодих і у досвідчених кваліфікованих колег, які поділилися з ними 
тонкощами професії та особливостями її здійснення на певному робо-
чому місці, в певній установі чи організації чи у формі індивідуальної 
трудової діяльності.
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Нас зустрічали:
18 травня – Петровська Олена Віталіївна – арт-терапевт, HR -мене-

джер (менеджер з розвитку людського потенціалу), HR бізнес-партнер 
компанії Soft-Serve.

19 травня – Шелестова Олена Вікторівна – клінічний психолог, прак-
тичний психолог у ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у м. Києві, доцент кафедри 
психології КІБІТ, кандидат психологічних наук, професор.

20 травня – Кадученко Ірина Владиславівна – практикуючий психолог, 
психотерапевт, сомато-терапевт та спеціаліст у сфері тілесно-орієнтованої 
психотерапії, фізична особа – підприємець (приватна практика).

21 травня – Крохіна Анастасія Вадимівна – дитячий психолог, прак-
тичний психолог державного навчально-виховного комплексу «Ромашка» 
м. Києва.

22 травня – Панченко Світлана Миколаївна – шкільний психолог, 
практичний психолог с/ш №132 м. Києва, психотерапевт позашкільного 
закладу «Центр всебічного розвитку «Арт-льорн».

25 травня – Гридковець Людмила Михайлівна – психотерапевт, сі-
мейний терапевт, голова Української асоціації християнської психології, 
доцент кафедри психології КІБІТ, кандидат психологічних наук.

На наш погляд, значущість цих зустрічей для наших студентів-май-
бутніх психологів та їх надихаючий вплив на навчальний процес важко 
переоцінити. Спеціалісти-практики, які взяли участь в ознайомленні сту-
дентів зі специфікою професійної діяльності психолога у різних галузях, 
детально розповіли про зміст, умови, методи роботи у відповідній сфері, 
про провідну тематику проблем, з якими їм доводиться стикатися, про 
контингент осіб, що є клієнтами психологів у відповідній сфері, або за-
мовниками чи отримувачами в ній психологічної інформації. Йшла мова 
і про організаційні, фінансові, юридичні та інші аспекти у роботі, і про 
складні моменти у взаємодії з фахівцями суміжних спеціальностей у га-
лузі та про шляхи її оптимізації.

Інтерес студентів до заходу виявився дуже високим. Це засвідчили і ви-
сокий рівень відвідуваності студентами віртуальних «місць проходження 
практики», і велика кількість змістовних, зацікавлених запитань до спіке-
рів, і численні щирі слова вдячності, якими завершувалася кожна зустріч.

Дуже важливо також зазначити, що переважна частина практику-
ючих фахівців, які взяли участь в ознайомленні наших студентів з ре-
альною сучасною професійною діяльністю психологів в нашій країні, 
мають відношення до КІБІТ: двоє з них – це наші викладачі, а половина 
з шести – є випускниками КІБІТ попередніх років – тобто старшими то-
варишами наших сучасних студентів. Викладачі кафедри з приємністю 
відзначили їх високий професійний рівень, який засвідчили: їх впевненість 
і щирість, відкритість до нового досвіду і діалогу, грунтовні теоретичні 
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знання та володіння вміннями і навичками психологічної діяльності, що 
були продемонстровані під час спілкування.

Ці спеціалісти– гордість нашого ВНЗ!
На завершення позначимо ще раз кілька важливих моментів, на які 

вважаємо за необхідне звернути увагу при запровадженні дистанційного 
навчання, для того, щоб уникнути його проблем і дати відбутися його 
перевагам.

1. В структурі функцій тьютора провідне місце посідають не лектор-
ські та контролерські дії, а ролі консультанта, модератора навчальної 
взаємодії та розробника навчальних курсів в електронному форматі, тому 
на ці аспекти професійної підготовки слід звернути увагу як при навчан-
ні тьюторів у ВНЗ, так і при перепідготовці та підвищенні кваліфікації 
працюючих викладачів.

2. Не втрачає своєї значущості (навпаки – її роль є зростаючою) 
комп’ютерна грамотність сучасного викладача, володіння ним сучасними 
Інтернет-технологіями, які є ресурсною базою дистанційного навчання і 
при цьому постійно оновлюються і вдосконалюються.

3. Не менш важливим ресурсом якості дистанційного навчання є про-
фесійні знання та вміння тьютора: предметні та психолого-педагогічні. 
Оскільки значущість кваліфікованості, загальної освіченості, ерудовано-
сті, науково-методичної, комунікативної та мотивувальної компетентно-
сті в модеруванні навчальної діяльності учнів та студентів у віддалених 
умовах, як свідчить наша практика, не тільки не скасовується, а набуває 
нового вагомого змісту.
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Правосвідомість як один з проявів свідомості містить ряд характерних 
елементів. Одним з важливих компонентів правової свідомості виокрем-
люється повага до існуючого законодавства, повага до права як такого 
[1, ст. 157]. Формуванню правосвідомості сприяє ряд чинників, зокрема 
стабільне законодавство, відсутність протиріч між положеннями норма-
тивно-правових актів, чіткість у реалізації нормативних приписів [2, ст. 
ст. 175, 178], а також цінності та соціальні установки, наявні в суспільстві 
та правовій сфері. 

Однією із сфер нормативно-правового регулювання, які мають най-
більший вплив на формування правосвідомості як окремої людини, так і 
суспільства в цілому, є кримінальне законодавство. Останнє є специфіч-
ною сферою права з огляду на вагомість суспільних цінностей, які воно 
покликане охороняти. Відповідно до Кримінального Кодексу України [3, 
стаття 1] (далі – ККУ), останній «має своїм завданням правове забезпе-
чення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громад-
ського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою 
України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, 
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а також запобігання злочинам». Враховуючи це, можна зробити висно-
вок, що засобами кримінально-правового впливу охороняються базові 
суспільні цінності, які, серед іншого, складають основу правосвідомості, 
зокрема цінність життя, особиста недоторканність, здоров’я, безпека, ос-
нови державного устрою тощо. 

Варто зауважити, що віднесення кримінальним законодавством тих чи 
інших діянь до злочинів формує розуміння цінності тих явищ, які воно 
охороняє, та, відповідно, усвідомлення значимості об’єкта охорони у 
правосвідомості кожної людини. З іншого боку, протиріччя у законода-
вчій сфері та непослідовність застосування положень позитивного права 
сприяють формуванню деформацій правосвідомості, одним з проявів чого 
є правовий нігілізм.

Враховуючи системний аналіз ККУ, можна зробити висновок, що вбив-
ство є найнебезпечнішим суспільним діянням. Відповідно до Конституції 
України [4, стаття 27] та Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод [5, стаття 2], право людини на життя є основоположним 
правом, на якому ґрунтуються всі інші права. Правове регулювання 
злочинів проти життя людини відображено у Розділі II ККУ, зокрема у 
статті 115 (умисне вбивство) та статті 119 (вбивство через необережність). 
Відповідно до вказаних статей, вбивство людини є правопорушенням, 
мінімальне покарання за яке (без врахування пом’якшуючих обставин) 
становить 3 роки позбавлення волі [3, частина 1 статті 119]. 

Не зважаючи на високу чіткість формулювань ККУ в контексті кримі-
налізації вбивства, важливо акцентувати увагу, що він не містить визна-
чення поняття «людина». Тим не менше, відповідно до наукової позиції 
вчених у сфері біології, людиною є істота, життя якої починається з момен-
ту зачаття та завершується у момент природної біологічної смерті. Дана 
позиція була підтверджена опитуванням 5 502 вчених з 1 058 наукових 
установ у США, де 96% науковців-біологів підтвердили, що вважають, 
що життя людини починається з зачаття [6].

Враховуючи вищенаведені положення кримінального законодавства 
та наукову позицію вчених, правомірно очікувати закріплення покарання 
за вбивство з моменту зачаття людини до природної біологічної смерті. 

Тим не менше, відсутність кримінально-правового переслідування за 
вбивство людини до народження може бути підтверджена аналізом змісту 
деяких статей ККУ. Зокрема, відповідно до статті 134 ККУ, кримінально 
переслідуваними є:

1. Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти; 
2. Примушування до аборту без добровільної згоди потерпілої особи; 
3. Незаконне проведення аборту, що спричинило тривалий розлад 

здоров’я, безплідність або смерть потерпілої особи [3, частини 1,2 
та 3 статті 134].
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Аналіз наведених підстав дає можливість зробити висновок, що аборт 
не є кримінально переслідуваним діянням за умови відсутності шкоди 
здоров’ю матері, примусу третіх осіб та за умови проведення аборту 
спеціалістом. Отже, кримінальне законодавство не містить необхідного 
спектру санкцій за вбивство людини, враховуючи відсутність покарання 
за вбивство до народження, навіть протягом останніх днів вагітності.

Розглядаючи можливі фактори впливу вищенаведених протиріч на по-
казники правосвідомості окремої людини та суспільства в цілому, варто 
відзначити наступне. Відсутність санкцій за вбивство людини однозначно 
та безумовно впливає на знецінення людського життя у свідомості індиві-
да та соціуму. Беручи до уваги те, що вбивство людини на даний момент 
частково є кримінально караним діянням в Україні (в аспекті вбивства 
після народження), можна очікувати тимчасову стабільність у поглядах 
людей на цінність життя. Фактором знецінення у визначеному контексті 
постає відсутність санкцій за вбивство до народження. Як демонструє 
досвід країн, де аборти є дозволеними протягом тривалого часу, можли-
вим фактором розвитку парадигми суспільних цінностей є нівелювання 
значення людського життя вже і після народження. Вказане виявилося, 
зокрема, у дискусії в США навколо законопроекту, який мав на меті доз-
волити аборт безпосередньо перед народженням. Він був запропонований 
Кеті Тран (Kathy Tran), делегатом від партії Демократів [7], та викликав 
жваву дискусію навколо можливості узаконення інфантициду (вбивства 
дітей після народження) [8]. На даний момент у США також виникають 
філософські течії, які обґрунтовують етичність вбивства людини до того 
часу, поки вона не стане повноцінним індивідуумом, персоною (за влас-
ними критеріями автора) [9].

Безумовно, усвідомлення цінності людського життя як елемент право-
свідомості поступово втрачає своє значення і в Україні. Про це свідчить, 
серед іншого, показник у 40 мільйонів абортів, проведених за роки не-
залежності [10]. Подальше руйнування розуміння значущості людського 
життя може призвести до зростання кількості вбивств не лише ненарод-
жених, але і народжених, а також до зростання кількості інших правопо-
рушень проти життя, здоров’я та гідності людини. 

З огляду на вищевказане, негайного реагування потребує стан кримі-
нально-правового регулювання у сфері злочинів проти людського життя, 
в аспекті криміналізації вбивства до народження. Рекомендується враху-
вати позитивний досвід 23 країн Американського континенту (Аргентина, 
Барбадос, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Домініка, Еква-
дор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гаїті, Гондурас, Ямайка, Мексика, 
Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Домініканська Республіка, Суринам, 
Уругвай), які визнають право на життя дитини до народження через ра-
тифікацію Американської конвенції з прав людини [11]. 
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Безумовно, вказаний підхід є бажаним з огляду на позитивні наслід-
ки для процесу формування правосвідомості людини і суспільства, бо 
є науковим та відповідає сучасним уявленням про початок людського 
життя. Використання позитивного досвіду вказаних країн сприятиме по-
кращенню показників психологічного благополуччя громадян України та 
гармонізації правосвідомості через формування у населення розуміння 
цінності людського життя від його початку (зачаття) до природної біо-
логічної смерті.
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Introduction
First of all, Democracy refers to a system of government where the 

citizens exercise power by voting. Democracy holds a special place in India. 
Furthermore, India without a doubt is the biggest democracy in the world. Also, 
the democracy of India is derived from the constitution of India. After suffering 
at the hands of British colonial rule, India finally became a democratic nation 
in 1947. Most noteworthy, Indian democracy since independence is infused 
with the spirit of justice, liberty, and equality.

What is Democracy?
This definition by Mahatma Gandhi
“To safeguard democracy the people must have a keen sense of independence, 

self-respect and their oneness, and should insist upon choosing as their 
representatives only such persons as are good and true.“

Democracy is a system of government in which the citizens exercise power 
directly or elect representatives from among themselves to form a governing 
body, such as a parliament. It is also referred as “rule of the majority”. Here 
the power can’t be inherited. People elect their leaders. Representatives stand 
in an election and the citizen’s vote for their representative. The representative 
with the most number of votes gets the power.

History 
The term “democracy” first appeared in ancient Greek political and 

philosophical thought in the city-state of Athens during the classical antiquity. 
The word comes from Greek word demos, “common people” and Kratos, 
strength. It was established in 508–507 BC by the Athenians and it was led 
by Cleisthenes. Cleisthenes is also known as the ”the father of Athenian 
democracy”.

How Does Democracy work?
One of the tenets of democracy is that all members of the society must be 

equal. For it to function, this equality must be present in the individual vote. 
Denying groups the right to vote is contrary to the function of a democracy, 
a system of government where each individual’s vote has equal weight. The 
U.S. system of government is a republic, a type of democracy in which elected 
officials carry out the will of the people.

Democracy in India
India is the world’s largest democracy. India became a democratic nation 

post its independence in the year 1947. Thereafter, the citizens of India were 
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given the right to vote and elect their leaders. In India, it gives its citizens the 
right to vote irrespective of their caste, color, creed, religion, and gender. It 
has five democratic principles – sovereign, socialist, secular, democratic and 
republic.

What happened in India: 1980—2013
The change started slowly. Indira Gandhi, who had violated the Constitution 

by assuming dictatorial powers in 1975, was back in power in 1980. In a 
space of five years, the Constitution was amended making India a socialist 
state, another amendment granted the socialist leader Indira Gandhi dictatorial 
powers, Gandhi lost elections in 1977 and, three years later, was reinstated via 
elections.12 Indians were justifiably proud to have the political system they did. 
There had been a short 21 month violation of their political freedom, but now 
they had regained it. It could even be said that political freedom was enriched 
in India following the Emergency. However, what was severely lacking in 
Indian democracy was the other freedom: economic liberties. Yet, unbeknown 
to most, if not all, in the early 1980s, subtly but surely, India’s economic 
fortunes were to change forever. In the late 1970s, China had moved towards 
economic reforms. India and China had made it almost a habit, sometimes 
forced by circumstance, other times by a parallel ideology, to broadly mimic 
each other’s policies. So it was entirely predictable, once Chinese economic 
reforms started in 1978, that India would also open itself internally and 
externally. In June 1991, a new government was installed, and the Indian Prime 
Minister, Narasimha Rao, chose economist technocrat Manmohan Singh to run 
the most important ministry: finance.13 This established a 13-year gap between 
India’s and China’s change in economic policy and fortunes. While a gap has 
remained with China’s growth, India’s growth has accelerated quite sharply 
post 1980. Per capita GDP growth in the first 30 years, 1950—1979, was only 
1.3 percent per annum; post 1980, per capita growth accelerated to 4.2 percent 
per annum; and post 1993, has been at 5.1 percent per annum. This clearly 
has had an effect on poverty alleviation, the subject of the following section.

In this I will show you the history that what happened in India after 
independent till year 2012

What happened to inequality, poverty, and growth in India: 1950—2012?
There are two phases of poverty reduction in India—from 1951 to 1982 and 

from 1983 to 2012 (the last year of available data on poverty). These phases 
are demarcated by availability of household level data and it is important to 
keep these two equal-year phases in mind in order to understand the role that 
various factors may have played in poverty alleviation.

Phase I: Low growth, zero poverty reduction: 1951—1982
There is limited information available for poverty reduction during Phase 

I. Datt and Ravallion (1998) have estimated the poverty rates for each NSS 
survey between 1951 and 1994 according to the old poverty line of Rs.49 per 
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capita per month in October 1973 to January 1974 rural prices. (The Tendulkar 
poverty line, and the one used throughout this paper, is more than 20 percent 
higher than this old line). The headcount poverty ratio for the two years 1951 
and 1983 using the old line is 45.3 percent and 43 percent respectively (see 
Figure 1). According to the Tendulkar line, the headcount ratio of poverty in 
1983 was 60 percent and, given no poverty change from 1951, one can assume 
that 60 percent poor was the level in 1951.

Phase II: High growth, large poverty reduction, 1983—2012
In contrast to Phase I, there is a considerable amount of unit-level data 

available for Phase II. Starting in the late 1990s, changes in government policy 
made NSS survey data available to individuals and organizations other than 
the World Bank. This availability has made in-depth research possible into the 
large poverty decline observed—from 60 percent in 1983 to 22 percent in 2012.

Democracy: Expectation from Judiciary
In the preamble of Constitution people have resolved to Constitute India 

into Democratic Republic which shall be sovereign socialist and secular. 
In preamble lies the message of Constitution to its functionaries is it, the 
three organs of the Government or other bodies or authority or the officers. 
The advent of Political Democracy in India was unique and distinct. The 
Constitution of India as adopted on 26th November 1949, created a democratic 
republic and pledge to secure justice, liberty, equality and fraternity for all its 
citizens. Universal adult franchise was provided at one go, compared to the 
very limited franchise under which he elections of 1937 and 1945-46 were 
conducted. Provisions were built in the Constitution of affirmative action in 
favor of the historically disadvantaged sections: and secularism to guarantee the 
pluralism of society, culture, civilization, religion and polity. Of the hundred or 
more countries that came to liberation in the years following 1947, India was 
only one to translate Independence for the country into freedom of her people. 
The way democracy was brought about in India by a Constitution Assembly 
constituted through a limited franchise, would reflect that it was constructed 
by an enlightened elite in accordance with its conception of a modern State.

Democratic Constitution
The Indian constitution is written by Bhim Rao Ambedkar As I begin my 

task I quickly discover, however, that various associations and organization 
calling themselves “democratic” have adopted many different Constitutions 
differ in important ways. As one example, the Constitution of the United 
States provides for a powerful chief executive in the presidency at the same 
time for a powerful legislature in the Congress; and each of these is rather 
independent of the other. By contrast, most European countries have preferred 
parliamentary system in which the chief executive, a prime minister, is chosen 
by the parliament. One could easily point to many other important differences. 
There is, it appears, no single “democratic” Constitution. We know begin 
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to wonder whether these different constitutions have something in common 
that justifies their claims to being “democratic”. And are some perhaps more 
“democratic” than others-, what does democracy means-Alas; we soon learn 
that the term is used in a staggering number of ways. Wisely, we decide to 
ignore this hopeless variety of definitions, for Constitution, that will determine 
how the association’s decisions are to be made. And our Constitution must be 
in conformity with one elementary principle: that all the members are to be 
treated (under the Constitution) as if they were equally qualified to participate 
in the process of making decisions about the policies the association will 
pursue. Whatever may be the case on other matters, then, in governing this 
association all members are to be considered as politically equal?

Criteria for a Democratic Process
Within the enormous and often impenetrable thicket of ideas about 

democracy, is it possible to identify some criteria that a process for governing 
an association would have to meet in order to satisfy the requirement that all 
the members are equally entitled to participate in the association’s decisions 
about its policies- There are, at least five such standards.

1. Effective participation – Before a policy is adopted by the association, 
all the members must have equal and effective opportunities for making their 
views known to the other members as to what the policy should be.

2. Voting equality – When the moment arrives at which the decision about 
policy will finally be made, every member must have an equal and effective 
opportunity to vote, and all votes must be counted as equal.

3. Enlightened understanding – Within reasonable limits as to time, each 
member must have equal and effective opportunities for learning about the 
relevant alternative policies and their likely consequences. 

4. Control of the agenda – The members must have the exclusive 
opportunity to decide how and, if they choose, what matters are to be placed 
on the agenda. Thus the democratic process required by the three preceding 
criteria is never closed. The policies of the association are always open to 
change by the members, if they so choose.

5. Inclusion of adults – All or at any rate most, adult permanent residents 
should have the full rights of citizens that are implied by the first four criteria. 
Before the twentieth century this criterion was unacceptable to most advocates 
of democracy. To justify it will require us to examine why we should treat 
others as our political equals. Until the twentieth century, most of the world 
proclaimed the superiority of non-democratic systems both in theory and in 
practice. Until very recently, a preponderant majority of human beings-at times, 
all-have been subject to nondemocratic rulers.

Structure of Government of India
The Government in India or the central or the union government is divided 

into three main sections namely the executive, legislature and the judiciary 
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shown as under. The responsibility of each section of the government is also 
mentioned along.

Government of India(Central/Union Government)
1. Executive consists of -
• President 
• Vice President
• Cabinet Ministers
2. Legislature or Parliament consists of :
• Lok Sabha + Rajya Sabha
• Prime minister (MP)
3. Judiciary consists of :
• Supreme Court of India
How to choose Prime Minister in India
Pre-Election
It all begins when the ECI announces the dates for the Elections. Soon after, 

the process of choosing candidates begins. Every party who wants to fight in 
the election chooses a candidate from any given constituency, who then files 
their nomination papers with that constituency’s Returning Officer. Once all 
the nominations are received and scrutinized, the ECI publishes the list of 
candidates who will be contesting the Election.

While this is going on, political parties are free to engage in electioneering 
work, which may include public rallies, road shows, release of manifestos, 
which is a document detailing the party’s plan and vision, aimed at maximizing 
the exposure and getting potential voters to choose them.

Election
The election of your MP is where everything starts. India is divided into 543 

constituencies for a total of 545 seats in the Lok Sabha. 2 seats are appointed 
by the President. When you go to vote, you are actually only voting for a 
candidate who is fighting to represent your constituency in lok sabha. Among 
several candidates, one typically wins when they get majority and they become 
the Member of Parliament for that constituency.

India has dozens of political parties, all of which are vying for a piece of 
the pie that is a seat in Lok sabha.

Post-Election:
Once the candidates have won from their constituencies, the Lok Sabha 

is formed. The condition to form the government is that any single party or 
a coalition should have at least 272 seats to claim, which is called a simple 
majority. After the single party or a coalition has acquired the requisite number, 
the president invites them to the form the government and they selected the 
prime minister, who in turn elects their cabinet ministers.
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Conclusion
The democracy in India is something very precious. Furthermore, it is a 

gift of the patriotic national leaders to the citizens of India. Most noteworthy, 
the citizens of this country must realize and appreciate the great value of 
democracy. The democracy in India is certainly unique in the world.
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