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ПОГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ: КІБІТ – ЗАВЖДИ ПОПЕРЕДУ 
ЕКОНОМІЧНОГО І ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Яковлева О. В.
Київський інститут бізнесу та технологій

м. Київ

Київський інститут бізнесу та технологій має довгу і почесну акаде-
мічну історію. Починаючи з 1961 року він випустив сотні тисяч студентів, 
причому нерідко це були фахівці з новітніх, ніде раніше не апробованих 
спеціальностей. Наш навчальний заклад завжди дивився не просто впе-
ред, а прагнув зазирнути за горизонт – за горизонт наукового розвитку, за 
горизонт розвитку суспільства і, безумовно, завжди зазирав за академічні 
горизонти, був, є і буде чимось більшим за просто заклад, де отримують 
академічну освіту. Завжди це була освіта майбутнього і завжди це було 
щось більше за академічну освіту. Сьогодні це називають дуальною осві-
тою, дистанційним навчанням, іншими термінами – але ще у часи, коли 
КІБіТ був Київським університетом технічного прогресу, все це по суті 
було у ньому нормою – 60-50 років тому.

Сьогодні говорять вже про Четверту промислову революцію або ж 
Індустрію 4.0 – коли інформаційні технології, кіберфізичні системи та 
інші радикальні інновації не просто стануть частиною повсякденності 
кожного – вони утворюватимуть основу функціонування суспільства 
майбутнього. Це призведе, зокрема, до появи нових професій і зник-
нення деяких старих, але головне – це призведе до радикальної зміни 
суспільства і культури, не лише способу життя кожної людини, не лише 
до зміни якості її життя, але і до зміни уявлень про саме життя – його цілі 
і засоби, можливості і перспективи. Індустрія 4.0. розширить реальність 
людини – у просторі і часі: люди стануть довше жити, вийдуть за межі 
планети Земля, опанують саму Землю і її стихії. Ще за вашого і мого 
життя буде втілено ідею українського вченого і філософа Володимира 
Вернадського (портрет якого ви можете побачити на купюрі у 1000 грн.) 
про ноосферу – сферу панування людського розуму, яка проникне прак-
тично в усі природні сфери планети Земля: людство буде коригувати 
функціонування усіх природних процесів. Але для досягнення усього 
цього людство спочатку має належно опанувати собою. Шлях до цього 
один – освіта. Але освіта справжня – та, яка готує до майбутнього, а не 
лише навчає минулим досягненням людства. Саме таку освіту майбут-
нього завжди давав, дає і буде надавати КІБіТ.

На найближче десятиліття програму розвитку людства визначає стра-
тегічний план дій Agenda 2030, прийнята ООН у 2015 році. Зокрема, ця 
програма охоплює 17 основних цілей стійкого розвитку, які визначають 
пріоритетні напрями узгоджених дій. Сьогодні неможливо бути успіш-
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ним, не враховуючи глобальну кон’юнктуру і Agenda 2030 якраз і задає 
такі рамкові успішної діяльності: це – та мова, яку зрозуміють і почують 
у будь-якій країні світу. Хочу звернути Вашу увагу на дві з цих 17 цілей 
стійкого розвитку – четверту і восьму. Четверта присвячена темі освіти, а 
восьма – «сприянню неухильному, всеохопному і стійкому економічному 
зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній роботі для всіх». 
Зрозуміло, що восьма ціль багато у чому визначає, якою має бути ціль 
четверта: освіта має готувати до гідної роботи, економічного розвитку і 
зростання – як особистісного, так і суспільного.

Досягнення цілей стійкого розвитку, за оцінками експертів, яких у 2016 
році запросив Світовий Банк, можливе за умови щорічного залучення 2-3 
трильйонів доларів США протягом кожного з 15 років. Це фантастична 
сума і все ж вона досяжна – було би бажання. Однак, ще більш важливою 
умовою реалізації цілей стійкого розвитку є координація зусиль – як між-
народна, так і координація зусиль різних інституцій, а головне – коорди-
нація зусиль на трьох напрямах: економічному, соціально-політичному і 
екологічному. Сьогодні стає очевидним, що ці напрями слід доповнювати 
напрямом охорони здоров’я – світова пандемія ковід-19 показала, як од-
ним розчерком можуть бути перекреслені численні економічні і політичні 
проекти, або у кращому разі вони можуть виявитися поставленими на 
паузу на невизначений термін. А це – не лише втрачений час і не накопи-
чені, а витрачені ресурси, але й перенаправлення зусиль з економічних, 
екологічних, культурних програм на програми медичні, перенаправлення 
зусиль з програм розвитку на програми виживання. Усе це також має бути 
враховано у освіті, у підготовці фахівців для майбутнього.

І головне – якою би не була освіта, вона має бути спрямованою пере-
дусім на особистість, на її розвиток. Адже майбутнє – це не абстрактне 
майбутнє для абстрактних людей, це наше з вами майбутнє. Тому КІБіТ 
завжди орієнтувався і буде орієнтуватися на задоволення запитів своїх 
студентів – передусім академічних, але також і суто людських. Адже 
академічна освіта покликана розвивати в кожній людині її кращі здібно-
сті, а не штампувати «гвинтики» для суспільної машини – економічної, 
інформаційної чи політичної. Ми прагнемо, щоби завдяки академічній 
освіті кожен з вас став кращою людиною, більш щасливою людиною, 
впевненою у собі, такою, якій довіряють, на яку покладаються, яка здат-
на вирішити будь-яку проблему, яка постає перед нами – звісно у своїй 
сфері компетентності. Давайте спільно зміцнювати і розширювати цю 
сферу компетентності кожного з вас!
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Mr. Andre Johannes Groenewald 

AMBASSADOR EXTRAORDINARY 
AND PLENIPOTENTIARY OF THE REPUBLIC 

OF SOUTH AFRICA TO UKRAINE 

Thank you very much for the kind invitation and for the opportunity to share 
some ideas with you during a difficult time for many sectors, but possibly even 
more so for education and higher learning.

Both South Africa and Ukraine have been adversely impacted upon by 
Covid-19.  In South Africa we have gone through some of the strictest lock-
downs in the world.  This has necessitated a «new normal» with diplomats, 
business, academia, civil society and students learning to do their type of 
business in new and innovative ways.  The pandemic made us learn about 
the interplay between behaviour, the economy and health in a unique way 
we have not seen since 1918 and the flu pandemic.  Our behaviour required 
distance and masks, the economy forced us to meet, plan and organise online, 
while health impacted on issues ranging from not working from home, losing 
close ones, including colleagues.  Workers are reporting burn-out brought on 
by hybrid work.

But, as the cliché goes: Never let a good crisis goes to waste!
I think it is safe to say that during this pandemic, we learned to cope; in 

the post-pandemic world, we need to learn to thrive.  Now - during ‘the great 
exhaustion’ it is time to look for opportunities. Your institutions stand at the 
forefront of this approach.  

To address many of the challenges associated with Covid-19, some 
industries have done exceptionally well and include, for example: Biotech who 
had a banner year doing fantastic research and making considerable progress 
on stem cells, DNA, viral and other research areas.  Another sector which made 
great strides include, medtech taking advantage of the digital transformation of 
healthcare. Patients not products should be the new focus.  The pandemic also 
changed what consumers buy and how. Just look at Amazon and its competitors.  
In South Africa online shopping increased by 50% in a year.  The take-away, 
excuse the pun, is thus that companies have to redesign their supply chain 
operating models.  Another obvious one is that workplaces will never be the 
same – we need more flexible leasing models

The pandemic also changed the mind-set of business leaders.  We have 
been introduced to stakeholder capitalism, which is the creation of long-term 
value not just for stakeholders but also for customers, suppliers, employees, 
communities and others. Thus: Identify stakeholders, define ways to serve them 
and commit to a long-term outlook.  The time has come to bring advanced 
analytics into the strategy room to reduce bias, identify trends and spot growth 
opportunities.
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The pandemic provided a master course through success and failure on 
vaccine development, data deployment and global collaboration.  The reality, 
however, remains that COVID-19 has clearly illustrated the interconnectedness 
of the globe, as no country was spared from the ravages of the pandemic.  
All of us, big and small, developed and developing were compelled to seek 
innovative ways to address the pandemic and this has necessitated us working 
in solidarity.  The next phase of the effort in response to the pandemic is clearly 
to gain adequate access to COVID-19 vaccines.  As the Director-General of 
the World Health Organisation has stated, «Vaccines are giving us all hope of 
ending the pandemic and getting the global economy on the road to recovery. 
But we can only end the pandemic anywhere if we end it everywhere»!

South Africa and India as co-sponsors together with other countries at the 
WTO has worked hard to convince the world that an effective global response 
to the COVID-19 pandemic requires rapid access to affordable medical products 
including diagnostic kits, medical masks, other personal protective equipment 
and ventilators, as well as vaccines and medicines for the prevention and 
treatment of patients in dire need.  For us to achieve this, it is necessary to have 
a temporary waiver of certain provisions of the Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) to allow for a more efficient 
response to the COVID-19 pandemic.  The key objective for the waiver is to 
ensure timely, affordable and equitable access to vaccines, diagnostics and 
therapeutics and facilitate the ramping up of production in as many countries 
as possible to ensure an effective response to COVID-19.  

We have all been excited at the beginning of the Covid-19 nightmare that 
it would finally force all of us to work together. Recently, we have seen that 
self-interest has again crept into the international standard operating practice.  
It is time for us to use this crisis to redesign our sectors and environments into 
people friendly spaces.

In bilateral relations between South Africa and Ukraine there are enormous 
scope for improvement with two economies that have very interesting 
comparative advantages and therefore excellent complementarities.  South 
Africa is not just rich in natural resources, but is also known for its forward 
thinking and innovative approaches with the first heart transplant, making 
petrol from coal and the Square Kilometre Array (SKA), which aims to 
answer fundamental astrophysical questions about the nature of objects in the 
Universe.  For example in January 202, the precursor of the SKA, the powerful 
MeerKAT telescope discovered two giant radio galaxies.  This will lead to 
more exciting discoveries and research.  By the way the SKA is the world’s 
largest radio telescope.

So despite, the challenges presented by Covid-19, the world and the future 
lies ahead and we need to seize it!

I thank you.
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Alberto Adrian Fuentes Acosta

HEAD OF CONSULAR AFFAIRS-EMBASSY OF CUBA TO 
UKRAINE 

First and foremost, I would like to thank you for the invitation to be part 
of this Conference, and debate the development of business and economics 
in such difficult times. COVID-19 has become without question an enormous 
challenge for every country in the globe. The pandemic has made us realize 
about the importance of working together in order to overcome every obstacle.

All countries have been affected by the negative impact of the pandemic. 
Cuba is no stranger to these changes, especially in the economic field. During 
2020, the country’s GDP is estimated to have decreased by 11 percent. It 
affected crucial activities such as tourism, public health, education, and 
production, both in the private and non-private sectors. 

The biggest economic fall occurred in the second quarter of 2020, when 
a group of sanitary and epidemiological measures to confront the pandemic 
were taken. In the third and fourth quarters, there was a gradual recovery as the 
provinces returned to normality and measures to stimulate economic activity 
were implemented.

The context created by the coronavirus, challenged each State to adapt to 
pandemic conditions, protect its population and foster new forms of economic 
development: at-home work, on-line conferences, the allocation of resources to 
meet the needs of the health system, and most important, giving top priority to 
the development of vaccines against the virus. These were the work guidelines 
that Cuba followed to emerge from the crisis.

Cuba is currently working on two of the 23 existing coronavirus vaccines on 
Phase III trials in the world: Soberana 02 and Abdala. Also, 3 additional ones 
are on the making: Soberana 01, Soberana Plus and Mambisa. Assuming clinical 
trials are successful, and have been so far, a national vaccination campaign 
will begin in June. By the end of August 2021, our government expects to have 
vaccinated six million Cubans, more than half of the total population, and have 
its entire population vaccinated at the end of 2021.

Cuba owns two independent vaccine chains, capable of producing more than 
90 million bulbs per year, while keeping space to fulfil the domestic market and 
export needs. Cuba’s vaccines require three doses; however, since they remain 
stable at temperatures of 2 to 8°C (Celsius degrees), no additional investment 
in specialized refrigeration equipment is necessary. Several countries have 
already expressed interest in them.

In addition to vaccines, Cuba is developing other drugs to fight Covid-19. 
Today, Cuba’s biotechnology group Biocubafarma’s production plants 
are fully capable of supplying Interferon alfa 2B and 22 other drugs to the 
national health system. Biocubafarma is studying existing drugs that can 
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contribute to the positive response of COVID patients, such as Biomodulin T, 
an immunostimulant, and a vaccine that triggers a system response in infected 
patients.

By 2021 Cuba foresees a gradual improvement of economic activity, and 
GDP growth. 

Our Minister of Economy estimates a resume of the productive and social 
activity, «as well as the full recovery of key sectors such as tourism and exports, 
depending on the evolution and control over the pandemic «. 

As for trade relations between Cuba and Ukraine, they are historical. The 
coronavirus has presented new challenges, but the search for new cooperation 
opportunities is full of new ideas. It is important to prepare the ground for the 
imminent end of the pandemic and the process of recovery.

The economic and trade relations between Cuba and Ukraine have great 
potential. To reactivate and accelerate this process, first of all, we must find 
financial mechanisms in Ukraine to support export companies, allowing Cuba 
to resume imports of Ukrainian products straight to the local market. Presently, 
most of them arrive through third parties.

Diversity of foreign investment in Cuba is part of the updating process of the 
Cuban economic model: access to advanced technologies, import substitution, 
foreign financing, new sources of employment, attractive management methods, 
together with the development of productive chains and many advantages of 
renewable energy sources.

Nowadays, Cuba is one of the countries with most business opportunities 
in the region, due to the:

– presence of port, road and railway, and communications infrastructure, 
according to the needs of foreign investment companies,

– institutional representation at the service of investors, with highly 
qualified personnel,

– political, social and legal stability, 
– favorable geographical location,
– availability of natural resources,
– safe environment,
– and high popular education, social security and health indicators.
If we manage to seize the opportunities offered by both markets, we could 

achieve an increase in mutually profitable bilateral trade.
The world must face the pandemic together. We are capable of overcoming 

present challenges and building a prosperous future. I wish you all health 
and positivity. The Embassy of Cuba to Ukraine wishes you all a successful 
conference.

Thank you very much.
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Anna Grushevska, 
Doktor of Science, Prof., Slavomira

Szczecin University, 

Poland

INTEGRACJA POZNAWCZA, EMOCJONALNA I 
KOMUNIKACYJNA W WERSJI „BEYOND REALITY»

Hibernacja klasycznego procesu nauczania, na wszystkich jego poziomach, 
spowodowana falami nawracającej pandemii prowokuje do poszukiwania 
rozwiązań, mających na celu złagodzenie jej skutków. Zaistniała sytuacja 
wymusiła zmiany i przewartościowanie większości obszarów społecznego 
funkcjonowania. [5, c. 338] Wiąże się to z potrzebą wdrożenia nowatorskiego 
sposobu myślenia i działania. Wymaga to opracowania nie tylko nowego 
aparatu pojęciowego do zdefiniowania zaistniałych zjawisk,ale również 
awangardowego, strategicznego projektu edukacyjnego.[4,c.87] Przymusowa 
izolacja, skutkująca koniecznością wprowadzenia zajęć w systemie on-line, 
ujawniła obszary deficytów, które wymagają natychmiastowej interwencji i 
wdrożenia szeregu zmian w procesie nauczania. Konieczność wprowadzenia ich 
w edukacji dotyczy nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także rodziców. Zdalne 
nauczanie wymusiło na wszystkich uczestnikach tego procesu radzenie sobie 
nie tylko z posługiwaniem się platformami zdalnego nauczania, ale również 
emocjonalnym przystosowaniem się do nauki w izolacji od grupy klasowej i 
nauczycieli. Oba zespoły utknęły pomiędzy dwiema oddziałującymi siłami, 
którymi są: general teasing (ogólne dokuczanie), a general exhaustion (ogólne 
wyczerpanie) .[1,c. 143] Gdzie „dokuczanie» jest rozumiane, jako zmiana 
ograniczająca i naruszająca dotychczasowy system działania, czyli nawyki, 
przyzwyczajenia i standardy codziennego, szkolnego procesu. W zależności 
od czasu trwania i indywidualnego reagowania na tzw. „dokuczanie», 
generuje się poziom „wyczerpania», rozumiany jako taka zmiana, która 
odkształciła, lub zburzyła dotychczasowy schemat życia. Im dłuższy okres 
„dokuczania», tym wyższy poziom psychofizycznego „wyczerpania». Aby 
temu zapobiec, należy wdrożyć  nowe metody i techniki radzenia sobie przez 
uczniów, w niestandardowych warunkach pobierania wiedzy. Opracowane 
nowe metody nauczania, zostały oparte o trzy płaszczyzny, pozostające z 
sobą w ciągłej interakcji, takie jak: płaszczyzna intelektualno-poznawcza, 
płaszczyzna emocjonalna i płaszczyzna komunikacyjna. Nowe podejście w 
procesie edukacji,  zawiera również opisy monitorowania, diagnozowania 
i podejmowania decyzji, w różnych sytuacjach, powstałych na powyższych 
płaszczyznach.[3,c. 53] Dzięki temu uczniowie trenują sposoby rozpoznawania 
własnych stanów emocjonalnych, potrafią je zdefiniować i o nich rozmawiać. 
Zyskują wiedzę dotyczącą redukcji lęku, niepokoju i obniżonego nastroju. 
Potrafią sporządzić mapę własnych potrzeb i pragnień. Uczą się również 
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posługiwać indywidualną matrycą preferowanego systemu wartości. To jedna 
z podstawowych technik personalnego monitoringu doznań emocjonalnych, 
kontaktów społecznych i emitowania zdobytej wiedzy. Spersonalizowane 
podejście nauczycieli do uczniów, gwarantuje nabycie przez nich, umiejętności 
strategicznych, interpersonalnych i negocjacyjnych. W wyniku wdrożenia 
nowych rozwiązań, zarówno nauczyciele, jak i rodzice uczą się rozpoznawania 
nastrojów, emocji i problemów, generowanych przez różne czynniki. Potrafią 
współtworzyć i wspierać pasje i talenty swoich podopiecznych. Walka 
z pandemią skonfrontowała nas z prawdą: uświadomiła znaczne braki, 
zarówno w programach nauczania, jak i w sposobie ich realizacji. Ujawniła 
też kondycję polskiej rodziny i  polskiego społeczeństwa. Ogrom informacji 
zawartych w sieci, wymaga, od wszystkich korzystających z niej  umiejętności 
weryfikowania wartości, zasadności i prawdziwości pobieranych danych. Brak 
zdolności rozpoznawania i selekcjonowania informacji z mało wiarygodnych 
źródeł, skutkuje zebraniem fałszywych: komunikatów, oświadczeń i doniesień, 
należących do grupy fake live. [2,c.112] Dlatego też nowy program edukacyjny 
powinien zawierać metody rozpoznawania niewiarygodnych, fałszywych 
komunikatów, pochodzących z obszarów typu:»beyond reality». Należy więc 
jak najszybciej opracować i wdrożyć nowy program edukacyjny dla różnych 
grup wiekowych, na wszystkich poziomach nauczania, integrując z sobą 
wszystkie środowiska: nauczycieli, uczniów i rodziców. To odpowiednia pora, 
aby rozpocząć działania, które zablokują  brak wiary młodego pokolenia na 
lepsze jutro.
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NIGERIAN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Introduction Nigeria is blessed with enormous potentials of both human 

and natural resources. Inspire of this, the country is confronted with one of the 
greatest challenges facing most nations of the world which is underdevelopment. 
The quest for development is one of the most critical issues in the Nigerian 
state. Development involves two basic processes: improving and refining that 
which is already in existence and adapting same to contemporary requirements 
and finding solutions to new problems or new forms of solutions to old 
problems. It is a creative response to social, economic and political affairs. One 
can only develop what is already in existence but where what is in existence is 
destroyed there is nothing to develop for you cannot put something on nothing. 
In Nigeria, cultural values have been thrown to the air and consequently fading 
away. Culture is seen as falling in the realm of preservation of the heritage 
of the people rather than been seen as a process of enrichment and renewal 
of Nigerian values. Consequently, development fails to reconcile with the 
present and the demands of the challenges of the future. Rather than making 
use of Nigeria’s culture for national building, Nigerian has discarded her rich 
and enviable cultural heritage for an alien one. Right from 1960 when Nigeria 
attained independence, there has been an endless search for development in 
this country. Nigeria is faced with an appalled state of poverty in the midst 
of plenty. Economic growth is impeded despite all attempts to achieve socio-
economic growth and development. Nigeria’s lofty overall development 
aspirations remain largely unachieved. None of her elegant economic policies 
have succeeded in resulting in improved welfare for the citizens of the country. 
Instead, Nigeria remains a sick society. This is reflected in collapse of family 
institutions, increase in crime, religious crisis, breakdown in social order, 
decay in social infrastructure, breakdown in law and order etc. The hope of the 
generality of the people was that the country would grow in leaps and bounds 
considering the fact that the country is now under the control of indigenous 
ruling elites. Instead, economic problems have continued to manifest in form 
of increase in unemployment, increase in poverty, soaring in prices of goods 
and services etc. Despite various measures taken by successive administrations 
to stem the tide of economic problems, the Nigerian economy continues to 
manifest signs of stress and strains as a result of underdevelopment resulting 
from neglect of the cultural aspect of development. Development in Nigeria 
fails to reconcile the challenges of the needs of the present with those of future. 
Nigeria is yet to fully acknowledge the cultural dimension of development. 
Because of this there has not been adequate sensitization of her policy makers 

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ВПЛИВ ЧИННИКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ТА БІЗНЕС
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and the public as a whole to the cultural component of development. That 
which gave order and meaning to past generations have since been lost in 
Nigeria. What is left in presently is super-imposed by the colonial masters. 
There can be no true socio-economic development in the absence of culture. 
The approach of this paper is on how culture can be used to promote socio-
economic development in Nigeria. 

CULTURE AND DEVELOPMENT

 Development involves two basic processes improving and refining that 
which is already in existence and adapting same to contemporary requirements 
and finding solutions to new problems or new forms of solutions to old 
problems. It is a creative response to social, economic and political affairs. One 
can only develop what is already in existence but where what is in existence 
is destroyed there is nothing to develop for you cannot put something on 
nothing. As a result of the fact that Nigeria has failed to recognize the place 
of culture in the attainment of socio-economic development, she has not been 
able to harness same for national development. The word culture came from 
a Latin word cereal meaning to cultivate or to tend. It means to take active 
care of something. Paddington, (1950) defined culture as the sum total of the 
material and intellectual equipment wherewith a people satisfy or meet their 
biological or social needs and adapt themselves to their environment. Thompson 
1991 viewed culture as a society’s total way or pattern of life. The Ministry 
of Information and Culture of Nigeria, (1988) defined culture as the totality 
of the way of life evolved by a people in their attempt to meet the challenges 
of living in their environment, which gives order and meaning to their social, 
political, economic, aesthetic and religious norms and modes of organization 
thus distinguishing a people from their neighbors. As noted by Taylor, (1971), 
culture is that complex whole which include the knowledge, belief, art, law, 
morals, customs and any other capabilities acquired by man as a member of 
society. Culture is what man interposes between himself and his environment 
in order to ensure his security and survival (Ayandele, 1981). To Duro Oni, 
(2001), the word culture was is the embodiments of the attitudes of a people 
to their traditional values which are essential for factors of development and 
progress. According to Udu Yakubu (2002) for human beings to build houses, 
cultivate farms, construct bridges, dams, electricity generating plants, provide 
qualitative education, manage successful businesses or organizations, control 
population growth, prevent or cure sicknesses and diseases, ensure social trust, 
good governance and law and order etc., they need an established critically 
receptive body of ideas and beliefs, designs, techniques and methodologies 
rules and regulations. In other words, they need culture. As noted by Tunde 
Babawale (2007), culture entails all that people have learned and preserved 
from past collective experience and transmitted into the future by learning. 
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Culture is the primary means of survival and adaptation of man, offering a 
summation and distillation of the past that provides sound basis for living in 
the present and marching into the future. Bates et al (1975) are of the view 
that in the absence of culture man is prone to losing all knowledge of even 
the basic means of survival and that it will be catastrophic for the prevailing 
culture of mankind to be wiped out. An understanding of the cultural aspect 
of a society is crucial to adapting development approaches to local context 
and ensuring successful outcomes. Development is not only about economic 
or material growth or social progress. Economic views cannot be dissociated 
from other aspects of life. Cultural factor also influence the way humans 
understand and implement their civic and economic affairs, their relationships 
to other humans, their histories, the world of nature and most importantly the 
principles of development. The purpose of development and the criteria by 
which it may be evaluated are culture-based and culture-bound. Development 
extends to culture. The culture of the people must be recognized, sustained 
and preserved in order to give them a sense of belonging in any development 
agenda. The development process must be viewed from a wider perspective 
whereby issues of the whole human person, rather than the essentially economic 
man are incorporated. Development as a strategy for improving the quality of 
life and the stability of the economy must be viewed from the angle of culture in 
order to enhance socio-economic development. Nigeria has pledged to protect, 
preserve and promote the Nigerian cultures which enhance human dignity and 
are consistent with the fundamental objectives as provided in Chapter II of the 
1999 Constitution and to encourage development of technological and scientific 
studies which enhance cultural values. One of the targets of the proposed 
goal of ensuring sustainable consumption and production, is to develop and 
implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable 
tourism which creates and promotes local cultures and products. Culture is 
a catalyst for comprehensive societal change, with the ability of generating 
positive and sustainable transformations of economic development. It is an 
important factor in building social inclusion and eradicating poverty, providing 
for economic growth and active participation in development processes, as well 
as an essential component of sustainable development. Culture is a driver for 
development as well as an important contribution in the reduction of poverty. 
Participation in the cultural sector and the engagement of cultural values 
provide important opportunities for development. Culture led development 
helps to preserve the social fabric, attract investment and improve economic 
retunes. Development programs which takes into account the link between 
cultural diversity is likely to bring better dividend. Culture and historic urban 
environments are key for achieving sustainable development. Cultural sensitive 
approach in urban environments promotes social cohesion and cultural pride 
through participation in local community and urban spaces. An understanding 
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and consideration of the cultural aspect of society is critical to adapting 
development approaches to local context and ensuring successful outcomes. 
Cultural rights, heritage, cultural identity, cultural life and the integration of 
cultural expression are fundamental realities and very important tools which 
stimulate dialogue and provide legitimacy for collective and participatory 
governance. Cultural rehabilitation and dialogue are crucial for stabilization 
and for sustainable development. The integration of cultural expression is a 
very important tool in stimulating dialogue 

THE IMPACT OF COLONIALISM ON THE SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF NIGERIA 

Colonialism and its dimensional impacts remain one major factor of socio-
cultural economic significance which partly accounts for the twist of fate 
in Nigeria. Bode Onimode, (1985) was of the view that colonial economy 
was said to be marked by the introduction of socio-economic formulations 
for social production. The economic foundations of any society shape the 
ideological outlook of that society. The ideology of any society ought to be 
an expression of that society. The ideology of a given society is supposed 
to mirror the internal dynamics of that society. Ideally, the ideology of a 
given society ought to originate from such society instead of being imposed 
from an external source. Rather than emanating from the process of internal 
socio-economic and political dynamics, the Nigerian ideology is a product 
of colonial imposition and domination. The process of Nigerian autonomous 
socio-economic development was truncated by the colonial exploiters in 
a bid to impose the capitalist ideology on the people. There was thus the 
confrontation of indigenous system with alien economic formation which 
has generated immense contradictions that virtually destabilized the Nigerian 
society bringing about an ailing economy which has refused to bow to any 
remedy so far. As a result of imperialist ideology, dominant Europeans are held 
in high esteem and technically superior. According to Otonti Nduka (1964), 
this was what resulted in the struggle to copy anything and every European 
to the neglect and destruction of anything and everything traditional, thus 
resulting in hybridization of the Nigerian elite. Colonialism ensured that 
Nigeria lost the sense of pride and confidence in her own traditions and culture. 
Every society is organized and directed on the basis of some fundamental 
principles commonly referred to as ideology. The main cause of the current 
underdevelopment of the Nigerian Personality was attributed (Okpo Ojah) to 
the phenomenon of colonialism which was defined by Could and Kolb (1964) 
as a form of political, economic, intellectual and even physical control by a 
small but alien country over another country or a state of inferiority or servitude 
experienced by a country which is dominated politically, economically and 
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culturally by another and more so called developed country. There is no sense of 
Nigerian personality. In other words, the sum total of the basic ways a Nigerian 
feels, thinks, talks and behaves have been thrown away for an unwholesome 
romance with the lifestyle of the Western world. As a result of harsh restraint 
deliberately imposed by the European colonial system, the Nigerian personality 
is bounded. The total cultural expression of what is common to all Nigerians 
has been eroded. According to Gideon-Cyrus & . Rohio ( (1973), the colonial 
system made every effort possible to reduce and in some cases to exterminate 
the Nigerian personality. It was asserted by Ogbimi, (2006) that the principal 
reason why education and related growth-promoted activities were neglected 
in the developing world is the indoctrination promoted by Western Leaders 
who promoted different ideas in the developing world in the West. According 
to Ogbimi, these Western leaders only pretended when they talk of a global 
economy. In the real sense, they are only interested in promoting the ideas 
which will sustain economic and political confusion in Nigeria. This accounts 
for lack of growth in Nigeria. Nigeria’s strategy of development is derived 
from theories of economic, political and philosophical development which 
have been developed during the colonial and neo-colonial periods to rationalize 
the colonial patterns of production and organization in general. As noted by 
Adebayo Adediji, (1975), these alien theories link the rate and direction of 
internal socio-cultural, economic changes with imports of skills and technology, 
capital and consumer goods but negative lifestyles. Cultural imperialism is the 
most dangerous tool of diplomacy. Nigeria’s inability to attain socioeconomic 
development is connected with her non recognition of the primacy of culture 
which is a function of total development. The very strategies of development 
which Nigerian government has been pursing since independence have 
been externally masterminded. The Nigerian personality whose ideals were 
manifested in a distinct and collective Nigerian identity characterized by 
unfettered freedom, auto-centric growth and development, global impact and 
the preservation of Nigeria culture, customs and traditions has been lost. The 
underdevelopment of Nigeria is an outcome of the subordination and distortion 
of Nigeria by the requirements of metropolitan capitalism. According to the 
orthodox school of thought underdeveloped countries can attain development 
only if they abandon their traditional features in preference for those of 
the western developed world. One of a very glaring example is the issue of 
population. There is this general idea sold to Nigerians by the Western world 
that unless population is reduced, it will be impossible to attain development. 
In Nigeria, children are regarded as assets to many poor families because 
they provide labor usually for farming. Nigeria is a country that is densely 
populated. High rate of population growth is inevitable in Nigeria. All that is 
needed is an active population that can make input into the production process. 
Inspire of Nigeria’s high population we can still attain high standard of living 
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by making use of what we have as a means of getting what we do not have. 
Manual subsistence farming which results in low productivity should give 
way to mechanized farming. We can go into mechanized farming which can 
lead to the production of large quantity of food to support the high density 
of population. This can be achieved by making use of commercial fertilizers, 
large scale’

CONCLUSION 

The huge potentials that lie in small and medium businesses notwithstanding, 
the growth of the sector in Nigeria is greatly threatened by poor financing, 
inadequate local raw materials, wrong attitude of entrepreneur, epileptic public 
power supply and social conflicts. The challenges faced by SMEDAN should 
be properly looked into and lasting solutions should be proffered in order for 
the Agency to continue to foster the growth and development of small and 
medium business which will positively impact on the socio-economy of Nigeria. 

 WAY FORWARD 

There should be more awareness campaign to bring the agency to the 
knowledge of the people, this is because so many small business owners are 
not aware of the existence of SMEDAN. Those who are aware do not know 
the benefits that can be derived from there. Re-professionalize the agency, 
most of the staff attending to the small business owners are not professionals. 
Professionals who understand the rudiments of business should be employed 
to train the small business owners. Corruption should be tackled in the areas of 
misappropriation of fund, tribalism and nepotism. Fund meant for the agency 
should be judiciously used and the accounts of the agency should be audited 
from time to time to curb this menace. A favorable environment should be 
created where there is no insurgency in order for both national and international 
investors have the confidence to partner with SMEDAN so that more SMEs 
will be assisted. There should be training and re-training of staff to meet up 
with technological advancement and change due to globalization so that small 
business owners can compete with their international counter parts. 
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ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Управління грошовими потоками банків є однією з найскладніших 
сфер банківського менеджменту на сучасному етапі розвитку банків-
ської системи України, оскільки здійснюється в умовах економічної та 
політичної нестабільності. Це обумовлює оцінку та пошук можливостей 
формування грошових потоків з необхідними кількісними та якісними па-
раметрами, забезпечення ефективності діяльності та фінансової стійкості. 

До системи показників формування грошових потоків банків та їх 
ефективності віднесено оцінку динаміки обсягів активів та кредитного 
портфелю банків; зобов’язань банків; фінансових результатів банків, 
структури доходів і витрат банків; показників рентабельності. 
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За досліджуваний період показники динаміки загальних активів бан-
ків та наданих кредитів мають тенденцію до зростання, що свідчить про 
зростання обсягів вихідних грошових потоків. Впродовж досліджуваного 
періоду загальні активи не скориговані на резерви за активними операція-
ми мають тенденцію до зростання. Темп зростання у 2020 році порівняно 
з 2017 роком становив 122% (1910614 млн.грн.у 2020 році проти 157141 
млн.грн. у 2017 р.). Обсяги кредитів, наданих клієнтам теж мають дина-
міку зростання, хоча темп приросту дещо повільніший, ніж у загальних 
активів, і становить 11% (1118860 млн.грн. у 2020 році проти 1009768 млн.
грн. у 2017 році). В управлінні грошовими потоками основну увагу слід 
звернути на грошові потоки, які супроводжують надання кредитів клієн-
там, оскільки саме кредити становлять основну частку в активах банку.

У структурі активів банку частка кредитів, наданих клієнтам, є основ-
ною і коливається в межах 62-70% за досліджуваний період. Майже на 
однаковому рівні залишилась частка готівкових коштів банків та банків-
ських металів. Дещо скоротилась частка коштів в Національному банку з 
2,62% у 2018 р. до 1,97% у 2020 р. В половину скоротилась частка коштів 
на кореспондентських рахунках в інших банках з 9,09% у 2017 р. до 4,81% 
у 2020р. Незначне зростання має частка строкових вкладів в інших банках 
та кредитів, наданих іншими банками з 1,48% у 2018 р. до 1,87 у 2020 р.

Таблиця 1.

Динаміка структури активів банків, 2017–2020 рр.

  , %   (   ) 2017 . 2018 . 2019 . 2020 . 
  2,38 2,32 2,64 2,60 
  0,02 0,02 0,02 0,02 

     1,92 2,62 2,24 1,97 
 ,   

.    9,09 7,81 5,77 4,81 

      
,    1,65 1,48 1,70 1,87 

   70,80 64,46 62,12 62,06 
     

  14,13 21,29 25,51 26,66 

*Джерело: обраховано автором на основі [6; 28; 30]

Кредитування зростало особливо в сегменті якісних позичальників. 
Водночас, хоча на балансах досі залишаються значні обсяги непрацюю-
чих кредитів, банки вже відобразили майже всі збитки від погіршення 
якості кредитного портфеля. На динаміку кредитів суттєво впливало 
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продовження роботи банків із непрацюючими кредитами та перехід на 
МСФЗ 9 на початку 2018 року. Банки також вкладали вільну ліквідність 
у ОВДП та депозитні сертифікати Національного банку. У результаті 
портфель цінних паперів, що рефінансується Національним банком, за-
галом по системі збільшився на 54 млрд грн, або 13% – до 469 млрд грн. 
Водночас обсяги міжбанківських кредитів та коштів у Національному 
банку знизилися на 1,5%.

У 2020 році чисті гривневі кредити 10 корпораціям зросли на 8,1%, 
найпомітніше у приватних та іноземних банках: 17,6% та 7,6% відповідно. 
Державні банки (крім ПриватБанку) припинили нарощувати корпоративне 
гривневе кредитування, і за звітний рік воно скоротилися на 1,5% проти 
зростання на 12,7% у 2019 році.

Водночас чисті валютні кредити бізнесу вперше від початку кризи 
зросли на 2,6% у доларовому еквіваленті. Ключові позичальники у ва-
люті – підприємства альтернативної енергетики, торгівлі та аграрні ком-
панії-експортери.

Динаміка корпоративного кредитного портфеля відрізнялася для різ-
них груп позичальників. Так, кредити сумлінним клієнтам, що не мали 
дефолтів у 2017 – 2020 роках, продовжували зростати високими темпами 
– на 25,8% р/р у гривні.

Кредитування населення зберігало високі темпи приросту – 34,1% за 
рік у гривні за вирахуванням резервів. Найвищі темпи зростання було 
зафіксовано у приватних (54,2%) та державних банках (49%). Насамперед 
збільшувалися кредити на поточні потреби, особливо у банків, що постій-
но та системно займаються цим видом кредитування. Іпотечні кредити у 
2020 році вперше від початку кризи помітно зросли – на близько 6% за 
рік, проте їхні обсяги поки залишаються незначними. Водночас роздріб-
не кредитування на сьогодні залишається найприбутковішим сегментом 
для банків, у якому є динамічний платоспроможний попит, – у структурі 
активів їхня частка зросла на 1,5 в.п. – до 8,4%.
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ЕЛЕМЕНТИ ЛОГІСТИКИ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Забезпечення потреб господарських, соціальних і військових об’єктів у 

матеріальних засобах (паливі, продовольстві, сировині, напівфабрикатах,  
видаткових матеріалах) містить у собі три фази: планування, виробництво 
і розподіл. Як правило, до моменту реалізації поставки дані, які покла-
дені в основу заявки, виявляються застарілими й обсяг постачання вже 
не відповідає фактичній потребі. Для запобігання зупинки виробництва 
у випадку недостатності поставок в споживачів і в системі постачання 
створюються запаси. До необхідності створення запасів приводять на-
ступні фактори [1, с. 55]:

1)  Дискретність поставок;
2)   Випадкові коливання;
–  у попиті за інтервал між поставками;
– в обсязі поставок (наприклад,  при плануванні  поставок сільсько-

господарської продукції, які залежать від врожаю і організації його 
збору);

–  у тривалості інтервалів між поставками;
3)   Прогнозовані зміни кон’юнктури:
–  сезонність попиту;
–  сезонність виробництва;
–  інфляційні очікування;
–  очікуване підвищення цін.
Перераховані фактори, діючи разом або окремо один від одного, ство-

рюють тенденцію до збільшення запасів.
Мається, однак, ряд думок щодо мінімізації запасів  До них можна 

віднести [2, с. 91]:
1)  плату за фізичне зберігання запасу;
2) недоотриманий дохід, який міг би бути отриманий при вкладенні 

омертвілих у запасі грошових коштів підприємства з твердим доходом (у 
найпростішому випадку – обліковий відсоток);

3) втрати кількості запасу (випар, усушка, утрушування, розкрадання);
4) якісні зміни (погіршення споживчих властивостей внаслідок необо-

ротних процесів у збереженому продукті – розкладання, гниття, погір-
шення зовнішнього вигляду);

5) Моральний знос, особливо характерний для модних товарів, побу-
тової електроніки, персональних комп’ютерів тощо.

Управління запасами полягає у встановленні моментів і обсягів замов-
лень на поповнення їх, і розподілі нової партії, по нижчестоящих ланках 
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системи постачань. Сукупність правил, по яких приймаються ці рішення, 
називається стратегією управління запасами. Кожна така стратегія пов’я-
зана з визначеними (найчастіше у імовірнісному змісті) витратами по до-
веденню матеріальних засобів до споживачів. Будемо вважати оптималь-
ною ту стратегію, яка мінімізує ці витрати. Пошук оптимальних стратегій 
і є предметом оптимального управління запасами [3, с. 81].

При порівнянні стратегій враховуються тільки змінні складові функції 
витрат, що залежать від вибору стратегії. Таким чином, у багатьох моде-
лях управління запасами вдається ігнорувати велику частину витрат на 
утримання управлінського апарату (крім витрат на оформлення поставок), 
а також пропорційну обсягу партії вартість виробництва матеріальних 
засобів, що на досить тривалому відрізку часу визначається сумарним 
попитом і не залежить від організації поставок.

Математичне формулювання задачі про вибір оптимальної стратегії 
істотно залежить від досліджуваної ситуації. Однак сукупність факто-
рів, що враховуються, дозволяє говорити про єдину модель управління 
запасами. Наведемо її якісний опис, обмежившись для простоти од-
ним складом, на який надходить випадковий потік якісно однорідних 
вимог – заявок від споживачів [4, с. 70].

Заявки негайно задовольняються до тих пір, поки їх сумарний обсяг (з 
початку планового періоду) не перевищує початковий запас. Усі наступні 
вимоги не можуть бути негайно задоволені, внаслідок чого споживач про-
стоює і несе деякі збитки. Ці збитки справедливо відноситься на рахунок 
системи поставок – вона сплачує штраф. Час від часу запас збереженого 
майна поповнюється зі складу вищестоящого об’єднання, центральної 
бази або з промисловості, причому з кожним таким поповненням пов’я-
зані чітко визначені додаткові витрати. Нарешті, склад несе витрати по 
збереженню майна, що знаходиться у ньому. Потрібно так вибрати момент 
і обсяг замовлень на поповнення запасів, щоб сумарні витрати на збері-
гання, штраф і поставку були мінімальні. На роботу складу можуть бути 
накладені деякі обмеження (наприклад, максимальний запас не повинний 
перевищувати місткість складу, а його вартість – заданої суми). У цих 
випадках відшукується умовний мінімум витрат [5, с. 224].

Елементами задачі управління запасами, таким чином, є:
1)  система поставок;
2)  попит на предмети поставок;
3)  можливість поповнення запасів;
4)  функція витрат;
5)  стратегія управління запасами.
Під стратегією розуміється прийняття рішень, тобто те, як обрана ме-

неджером лінія поведінки, є цілком визначальною у його діях в рамках 
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розглянутої моделі. Системи управління запасами можна класифікувати 
за багатьма ознаками:

– вид запасів (сировина, напівфабрикати, готова продукція, інстру-
менти, запчастини);

–  місце зберігання (виробник, споживач, постачальницька база чи інші 
елементи товаропровідної мережі);

–  структура системи (ізольований склад, послідовна система складів, 
ієрархічна система, з ремонтними можливостями або без них);

–  властивості  запасів (одно-  чи багатономенклатурні запаси,  їхня 
взаємозамінність, обмеженість терміну придатності, псування при 
зберіганні);

–  статистичні   характеристики   процесів   попиту   і   поставок (ста-
ціонарність, корельованість попиту, керованість, випадковість 
постачань);

– цілі системи (вартісні і імовірнісні критерії, багатокритеріальність);
– обмеження (на обсяг і номенклатуру запасів, розміри партій,   надій-

ність і  економічні  характеристики процесу постачання);
– інформаційні характеристики (періодичність збору даних, повнота 

знань про коефіцієнти втрат).
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ПАРАДИГМІ ЧЕТВЕРТОЇ 
ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Четверта промислова революція, або «Промисловість 4.0», як кон-
цепція, була представлена 2011 року. Одним із авторів концепціє «Про-
мисловість 4.0» є професор Клаус Шваб, засновник і президент Всесвіт-
нього економічного форуму в Давосі. Шваб в своїй книзі зазначив, що: 
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««Четверта промислова революція має на меті полегшити життя людини 
та повністю усунути її втручання у виробничий процес» [1]. 

Перша промислова революція використовувала для механізації вироб-
ництва силу води і пари. Друга промислова революція використовувала 
для конвеєрного виробництва електрику. Третя - автоматизувала вироб-
ництво за допомогою електроніки та інформаційних технологій. Четверта 
промислова революція спирається на третю - це цифрова революція в усіх 
сферах життя. Технології зливаються, і кордони матеріального, цифрового 
і біологічного світів стираються.[1].

Новий етап розвитку економічних відносин змінює підходи до орга-
нізації виробництва та вимагає більш швидкої реакції підприємства на 
потреби споживачів товарів та послуг. Господарські відносини в форматі 
«Промисловість 4.0» передбачають дотримання цілого комплексу умов, 
одним із них є перехід на цифрові технології, які вже тривалий час вико-
нуються господарчими суб’єктами або частково, або дуже фрагментова-
но. Проте світова економічна модель невпинно наближається до такого 
моменту її розвитку, коли кожне підприємство буде змушено перейти на 
новий формат роботи, автоматизувати всі бізнес процеси та використову-
вати інноваційні технології аби не втратити конкурентоздатності.

Спрощено модель функціонування підприємства в нових умовах можна 
представити як вендінговий автомат, котрий без безпосереднього втручан-
ня людини приймає грошові кошти, видає необхідний товар, проводить 
відповідний облік (фіксацію факту продажу). А при дотриманні усіх умов 
нового підходу господарювання, цей автомат самостійно замовляє товари 
для поповнення запасів, змінює ціну продажу при зміні закупівельної ціни 
та формує запаси відповідно до попиту на товари. Насправді мова йде про 
виключення втручання людини в ті процеси, які не потребують творчого 
підходу, прийняття стратегічних рішень і т. ін. задля економії ресурсів, 
пришвидшення виробничих процесів і мінімізації помилок.

Четверта промислова революція передбачає перехід до повністю авто-
матизованого виробництва, де керування усіма виробничими процесами 
відбувається без втручання людини під управлінням штучного інтелекту. 
За таких умов змінюється і формат збору інформації, аналізу та прийнят-
тя управлінських рішень керівництвом підприємств. Зокрема, на зміну 
принципу «оперативності» приходить принцип «реального часу», коли 
збір інформації та її обробка має відбуватися негайно, оскільки рішен-
ня, що стосуються безпосередньо забезпечення виробництва, складання 
виробничих планів та переналаштування виробничих процесів, повинні 
прийматися автоматично, без очікування реакції людини. Отже, зміню-
ється роль управлінського персоналу та роль обліку на підприємстві.
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З одного боку, облік, а особливо бухгалтерський облік, неможливо 
повністю автоматизувати. Облік пов’язаний з необхідністю прийняття 
управлінських рішень на усіх рівнях керування підприємством, має реагу-
вати на зміни в законодавстві та зовнішні виклики, а також є необхідним 
для ефективного реагування в критичних та непередбачуваних ситуаціях. 
Та оскільки облік впливає і на виробничі процеси, він також повинен ста-
ти частково автоматизованим та працювати в режимі «реального часу».

Загалом концепція автоматизації обліку передбачає, перш за все, 
оптимізацію та прискорення ведення обліку всіх господарських операцій. 
Максимально зменшується кількість суто механічних процесів, а певні 
операції здійснюються без участі людини. Вже зараз успішно функціону-
ють системи, що автоматично і в режимі реального часу формують звіт-
ність для управлінського персоналу, або передають фіскальним органам 
інформацію про продаж товарів та послуг.

Таким чином змінюється і роль бухгалтера. Проте питання відпові-
дальності за правильність ведення обліку в будь-якому випадку не змі-
нюється. Вже сьогодні на підприємстві потрібні два види працівників, 
перші обліковці для внесення первинної інформації по всім господарським 
операціям, далі автоматично обробляється та аналізується вся інформація 
для інших працівників – управлінців, яким надаються звіти з реального 
стану всіх ресурсів та бізнес процесів на підприємстві. Управлінці повинні 
швидко реагувати на зовнішні зміни і приймати ефективні управлінські 
рішення та контролювати всю діяльність підприємства, орієнтуючись на 
кінцевого споживача. 

Концепція «Промисловість 4.0» передбачає нові більш ефективні 
методи роботи з клієнтами, що приносять кращі результати, це нові 
бізнес –моделі управління, які сприяють конкурентоздатності на ринку. 
В концепції є певні недоліки та переваги.

Недоліком запровадження нових цифрових технологій, інновацій це 
високе капіталовкладення, яке займає тривалий час. Всі інновації дуже 
складно впроваджуються на підприємства, це довготривалий процес, чи-
ниться опір працівників, які не мають бажання змінювати стиль роботи. 
Але загалом для підприємства це позитивна тенденція, яка принесе більш 
високі результати роботи.

Важливо також розуміти, переваги запровадження цифрових іннова-
цій, це зміни на підприємстві які принесуть збільшення прибутків, а це 
в свою чергу і:

– Зменшення часу на обробку інформації,
– Зменшення кількості обслуговуючого персоналу,
– Виробництво та реалізація товарів, послуг більш орієнтована на 

конкретні потреби споживача,
– Зменшення ресурсів, запасів підприємства,
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– Інформація та звіти оперативні, реальні та показують зріз ресурсів 
підприємства в реальному часі.

Отже, підсумовуючи зазначимо, що наразі можливості мільярдів лю-
дей, постійно збільшуються, мобільні пристрої володіють небаченою по-
тужністю, пам’яттю і дають доступ до всіх знань людства, відбуваються 
все нові прориви в небачених досі галузях - штучний інтелект, роботехні-
ка, автономний транспорт, 3D-друк, нанотехнології. Як і минулі подібні 
процеси, Четверта промислова революція зможе глобально підняти світо-
вий рівень життя. Більше всіх виграють ті, хто має доступ до цифрового 
світу. Розвиток технологій породив продукти і послуги, що полегшують 
і покращують наше життя.

Незалежно від того яким сценарієм піде наш світ, революційні зміни 
вже не зупинити. Світ мінливий, але змінюються як люди так і бізнес-про-
цеси, відповідно це призведе до поділу ринку праці на низькооплачуваний 
сегмент робочих місць, що не вимагають кваліфікації, і високооплачува-
ний сегмент висококваліфікованої праці. Адже, автоматизація виробни-
цтва призведе до того, що машини витіснять з ринку праці безліч людей, 
що тільки збільшить розрив між прибутковістю капіталу і прибутковістю 
праці.
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ОПЕРАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Питання, пов’язані з механізмом формування ефективної операційної 
діяльності в підприємствах різних форм власності, отримали певне ви-
світлення в наукових дослідженнях українських та зарубіжних вчених.

Класичні погляди на проблему ефективності підприємств сформулюва-
ли Ф. Кене, Т. Ман, К. Маркс, Д. Міль, Д. Рікардо, Н. Сеніор, С. Сісмонді, 
А. Сміт, Ж. Тюрго. Теоретичні, методологічні та практичні засади ефек-
тивності підприємств переробної сфери економіки в працях В. Беренса, 
Ю. Брігхема, Л. Гітмана,М. Фаррелла, У. Шарпа, а в Україні, зокрема, В. 
Г. Андрійчука, І. А. Бланка, П. І. Гайдуцького, В. М. Гейця, М. І. Герасим-
чука, А. Ф. Гойка, І. М. Крейдича, В. П. Савчука, В. М. Хобти. Проблемі 
ефективності в переробній сфері АПК присвячено роботи вітчизняних 
вчених С. А. Гуткевича, М. Я. Дем‘яненка, М. І. Кісіля, М. Ю. Коденської, 
М. М. Кропивка, Є. О. Ланченка, Ю. О. Лупенка, Г. М. Підлісецького, 
К. А. Пріба, О. В. Ролінського, П. Т. Саблука, О. М. Шестопаля та ін. В 
даних дослідженнях в значній мірі висвітлюються питання формування 
ефективності операційної системи підприємств різних форм власності. 
Наявність дискусійних питань в даних дослідженнях свідчить про зна-
чний інтерес до обраної проблематики та необхідність більш детального 
дослідження назрілих проблем.

Д. Рікардо, засновник теорії порівняльних переваг, зазначив, що кра-
їна, до якої рухаються потоки капіталу, може не мати абсолютної пере-
ваги, але вона має порівняльну перевагу у виробництві певних товарів і 
видів діяльності, а отже, має більш високу ефективність. Таким чином, 
ефективність виробничого процесу (економічна ефективність) може бути 
охарактеризована співвідношенням показників витрат і результатів, при-
чому жоден показник окремо не дає досить повної характеристики ефек-
тивності [4, c. 117-119]. 

До основних напрямів розвитку й удосконалення діяльності підпри-
ємств відносять: впровадження прогресивних технологій виробництва; 
раціональну спеціалізацію і концентрацію виробництва; вдосконалення 
організації й оплати праці; запровадження досягнень науково-технічного 
прогресу та передового досвіду; вдосконалення структури виробництва 
і системи управління; підвищення якості й конкурентоспроможності 
продукції; всебічний розвиток і вдосконалення зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства [3, с. 161]. 

Оцінка ефективності здійснюється для певної мети (оцінка розвитку 
бізнесу, оцінка доцільності інвестиційного капіталу) для деяких спожива-
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чів цієї інформації (власників компаній, менеджерів, інших працівників), 
на певному рівні в межах компанії (можуть оцінити ефективність компанії 
в цілому та ефективність використання деяких груп її активів), у компані-
ях різних розмірів , організаційних форм,  правових, громадських (цінні 
папери, заголовки яких обертаються на ринку) та непублічні. 

Система показників у комплексній оцінці ефективності операційної 
діяльності підприємств є матричний аналіз, що базується на обчисленні 
та оцінці системи показників, згрупованих на рис. 1.

Чільне місце в заходах з підвищення ефективності сільськогосподар-
ського виробництва посідає поліпшення якості продукції та її збереження. 
За рахунок підвищення якості продукції, зниження втрат при збиранні, 
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Рис. 1. Система показників оцінки операційної діяльності підприємства



34                       Вплив чинників пандемії COVID-19 на світову економіку та бізнес

транспортуванні й зберіганні можна підвищити рівень її реалізації та 
збільшити обсяг грошових надходжень на 25-30 % [1].             

Висновки. Необхідною умовою зростання ефективності виробництва 
є наявність досконалої, якісної, високопродуктивної техніки, що відпові-
дає прогресивній технології, забезпеченість підприємства якісною сиро-
виною та матеріалами. Однак, якими б досконалими не були виробничі 
ресурси, лише якщо ці ресурси будуть повно і інтенсивно використані, 
можна підвищити їх віддачу та ефективність виробництва. Важливо та-
кож забезпечити висококваліфікований персонал. За інших рівних умов 
досвідчені та добре навчені працівники творчо виконують свої обов’язки 
і можуть виробляти більше продуктів найвищої якості. Продуктивність 
праці, а відтак і ефективність виробничої системи, зростатиме і тоді, коли 
на підприємстві будуть створені такі виробничі відносини, де б панували 
добрий психологічний клімат, взаєморозуміння керівників і підлеглих..                                                 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Смачило І. І. Оптимальне управління ресурсним забезпеченням виробничого 

підприємства: Менедж. та підприємництво в Україні // І. І. Смачило / Вісн. 
Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». – 2009. – С. 208-211. 

2. Семенов А. Г. Методи стратегічного управління підвищенням ефективності 
виробництва на підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук / А. Г. Семенов. – Д., 2009. – 36 с. 

3. Лузан Ю. Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку 
агропромислового виробництва України: Монографія. / Ю. Я. Лузан – К.: Ін-т 
аграрн. економіки, 2010. – 470 с.

4. Колот В. М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура: 
Навч. посіб. / В. М. Колот – К., 2009. – 444 с.

5. Гетьман О. О. Економіка підприємства:



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 35

Васильєва Я. С. 
Київський інститут бізнесу та технологій

м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 
У сучасних економічних умовах багато компаній ставляться в умови 

самостійного вибору стратегії та тактики їх розвитку. Пріоритетом стало 
самофінансування своєї діяльності компанією.

В умовах конкуренції та в нестабільному зовнішньому середовищі 
необхідно негайно реагувати на відхилення від звичайної діяльності ком-
панії. Управління грошовими потоками - це інструмент, який дозволяє 
досягти бажаного результату господарської діяльності - прибутку. Це 
пояснює актуальність теми даної роботи.

Виходячи з актуальності цієї теми, метою дослідження є пошук шляхів 
оптимізації грошових надходжень в ТОВ «ФК «НОВИЙ ЛЬВІВ».

Теоретичні основи теми даної роботи широко досліджувались багатьма 
економістами різних галузей. Серед них великий вклад зробили такі вче-
ні: Тян Р.Б. Бланк І.А., М. Г. Чумаченко, К.В. Ізмайлова, П.Я. Попович.

Доходом від реалізації товарів (робіт, послуг) є грошові кошти або 
інше майно в грошових сумах, отриманих в результаті продажу товарів, 
готової продукції (робіт, послуг) за цінами та тарифами відповідно до 
угод. Величина доходу така:

– виручка покриває витрати на виробництво та продаж продукції та 
приносить прибуток.

– дохід є джерелом фінансування організації; платоспроможність 
та фінансова стійкість організації значною мірою залежать від її 
розміру.

– продаж – один із показників ефективності. На цій основі розрахо-
вується ряд відносних показників, що характеризують ефективність 
фінансово-господарської діяльності організації.

– дохід є джерелом податкових платежів і для багатьох з них є осно-
вою для нарахування податку.

Найважливішим фактором доходу, від якого залежить розмір продажів, 
є ціна продажу, яка складається із загальних витрат, прибутку (з ураху-
ванням якості продукції та кон’юнктури ринку) та непрямих податків [3]. 
На рівень продажів впливають такі фактори: зовнішні: ринкові умови, 
сума непрямих податків, порушення договірних умов постачання мате-
ріально-технічних ресурсів; внутрішні: обсяг і ритм виробництва, якість 
продукції, асортимент та цінова політика тощо.

Організація має право вибрати один із таких методів визначення та 
обліку доходу: готівка (після оплати бухгалтерських документів покуп-
ця); метод делімітації (при випуску продукції, робіт, послуг споживачам).
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Для планування продажів можна використовувати такі методи:
- метод прямого розрахунку, який обчислює дохід по кожному виду 

продукції на основі запланованого обсягу реалізації в натуральній 
формі та ціни реалізації товару та визначає загальний обсяг реа-
лізації;

- метод розрахунку, за допомогою якого оборот визначається за на-
ступною формулою (1):

   В = О1 + Т – О2, (1)
де О1 і О2 – залишки нереалізованої продукції  відповідно на початок 

і кінець планового періоду в відпускних цінах;
Т – випуск товарної продукції за період у відпускних цінах [2].

Операційний прибуток включає дохід від конкретних сфер бізнесу, 
які не пов’язані з основною діяльністю організації. Сюди входять доходи 
від продажу та інших вибуття основних засобів, нематеріальних активів, 
запасів, валют та інших активів компанії; доходи (відсотки), пов’язані з 
участю у статутних фондах інших організацій; дохід, пов’язаний із на-
данням плати за тимчасове використання активів організації, коли вона 
не є предметом діяльності; відсотки за використання банком коштів на 
рахунках цього банку та інші доходи, визнані діючими.

Неопераційний результат включає несистематичні, невиробничі до-
ходи та доходи, які не відповідають витратам. Вони включають вартість 
безоплатно отриманих активів; штрафи, за порушення договору; враху-
вання майна, яке за результатами інвентаризації було в надлишку; суми 
зобов’язань вкладників та депозитів, щодо яких минув строк позовної 
давності; приріст обмінного у від переоцінки активів та пасивів та інших 
доходів. Основною метою управління грошовими потоками є забезпечен-
ня фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом 
балансування обсягів надходження і витрачання грошових коштів, їх 
синхронізації в часі і зростання вільного (чистого) грошового потоку ор-
ганізації. Напрямки руху грошових коштів прийнято розглядати в розрізі 
основних видів діяльності - поточної, інвестиційної, фінансової. Аналіз 
збалансованості грошових потоків підприємства є важливим інструментом 
процесу управління, діючим підприємством в сучасних умовах господа-
рювання. Всі фактори управління грошовим обігом можна поділити на 
зовнішні і внутрішні. 

В досліджуваному підприємстві за період з 2017 по 2019 року спостері-
гається збільшення сукупного доходу на 217,67 %. Також спостерігається 
збільшення затрат за аналізований період на 195,24 %. Середньорічна 
вартість основних засобів в 2019 р в порівнянні з 2017 р збільшилася на 
886,96 %. Все це свідчить про позитивну динаміку функціонування ТОВ 
«ФК «НОВИЙ ЛЬВІВ».
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В звітному 2019 році в порівнянні з 2017 роком результативний чистий 
грошовий потік зріс на 2161 тис. грн.

На протязі 2017-2019 років збільшилися надходження від реалізації 
послуг на 6413 тис. грн. Але чистий рух коштів від операційної діяль-
ності знизився в 2019 році на 951 тис. грн.. завдяки збільшенню витрат 
грошових коштів в досліджуваному періоді.

Найбільші витрати припадають на інші операційні витрати 94,39 %. До 
таких витрат на ТОВ «ФК «НОВИЙ ЛЬВІВ» відноситься оплата послуг по 
проектуванню будівництва. За допомогою зниження витрат, у ТОВ «ФК 
«НОВИЙ ЛЬВІВ» утворюються додаткові фінансові кошти в розмірі 2 
804,7 тис. грн., які можуть бути спрямовані у тому числі на розширення 
і вдосконалення наданих підприємством послуг.

У таблиці 2.1 представлена динаміка основних показників розміру 
ТОВ «ФК «НОВИЙ ЛЬВІВ».

Аналізуючи дані на рис 2, бачимо, що в досліджуваному підприємстві 
за період з 2017 по 2019 року спостерігається збільшення сукупного дохо-
ду на 217,67 %. Також спостерігається збільшення затрат за аналізований 
період на 195,24 %. Середньорічна вартість основних засобів в 2019 р в 
порівнянні з 2017 р збільшилася на 886,96 %. Все це свідчить про пози-
тивну динаміку функціонування ТОВ «ФК «НОВИЙ ЛЬВІВ».

Розрахунок грошового потоку прямим методом дає можливість оціню-
вати платоспроможність підприємства, а також здійснювати оперативний 
контроль над притоком і відтоком грошових коштів [6].

 2017 . 2018 . 2019 . 2019 .  %  2017 . 
  481 641 1047 217,67 

 9577 13217 18698 195,24 
  23 52 204 886,96 

Таблиця 1.

Показники розміру капіталу 
 ТОВ «ФК «НОВИЙ ЛЬВІВ» за 2017-2019 роки, тис. грн.

Рис. 1. Динаміка основних показників розміру ТОВ «ФК «НОВИЙ ЛЬВІВ»
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Прямий метод аналізу руху грошових коштів передбачає врахуван-
ня руху грошових потоків за даний період в якості різниці надходжень 
і платежів. В таблиці 2. представлено прямий метод аналізу грошових 
надходжень ТОВ «ФК «НОВИЙ ЛЬВІВ».

Таблиця 2. 

Прямий метод аналізу грошових надходжень ТОВ «ФК «НОВИЙ ЛЬВІВ», 
тис. грн.

 2017 
.   % 2018 

. 
, 

% 
2019 

. 
, 

% 

 
2019 / 
2017 

  
  

 
 

-4082 223,30 -17 -1,47 -5033 -1511,41 -951 

  
  

 
 

2254 -123,30 1170 101,47 5366 1611,41 3112 

  
  
 

 

-1828 100 1153 100 333 100 2161 

 

 
 Рис 2. Динаміка чистого руху коштів ТОВ «ФК «НОВИЙ ЛЬВІВ» за 2017-2019 роки
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 Показники 
2017 2018 2019

  
 

1.      
: 

  7091 1176
9 

1350
4 6413 

  27 - - -27 
   - 2090 1081 1081 

  : 
 

1032
8 

1266
8 

1870
3 8375 

 411 470 459 48 
    118 129 129 11 

’      215 219 255 40 
   ’   

   118 105 140 22 

   ’   
    97 114 115 18 

  101 390 72 -29 
     27 - - -27 

     
 

-
4082 -17 -

5033 -951 

2.      
:  

   2878 3137 6016 3138 

  : 
  614 1797 548 -66 

  10 170 102 92 
     

 2254 1170 5366 3112

3.      
     

 - - - 

      -
1828 1153 333 2161 

     2055 227 1380 -675 
     227 1380 1713 1486 

Таблиця 3 

Аналіз руху грошових потоків ТОВ «ФК «НОВИЙ ЛЬВІВ», тис. грн.



40                       Вплив чинників пандемії COVID-19 на світову економіку та бізнес

Результати розрахунків в таблиці 3 показують, що в звітному 2019 році 
в порівнянні з 2017 роком результативний чистий грошовий потік зріс 
на 2161 тис. грн. Вказана зміна абсолютної величини результативного 
чистого грошового потоку пояснюється збільшенням чистого грошового 
потоку від інвестиційної діяльності на 3112 тис. грн. при зниженні чистого 
грошового потоку від операційної діяльності на 951 тис. грн.

Значно змінилася структура грошових потоків від поточної і інвес-
тиційної діяльності. В таблиці 2.3 представлений аналіз руху грошових 
потоків ТОВ «ФК «НОВИЙ ЛЬВІВ».

На протязі 2017-2019 років збільшилися надходження від реалізації 
послуг на 6413 тис. грн. Але чистий рух коштів від операційної діяльно-
сті знизився в 2019 році на 951 тис. грн.. завдяки збільшенню витрачань 
грошових коштів в досліджуваному періоді. 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності збільшився на 3112 тис. 
грн.. завдяки збільшенню надходжень від отриманих відсотків на 3138 
тис. грн.. і зменшенню витрат на придбання фінансових інвестицій на 66 
тис. грн. В досліджуваному періоді руху коштів у результаті фінансової 
діяльності не відбувалося. 

ВИСНОВКИ

Грошові надходження – це найбільш ліквідна категорія активів, яка 
забезпечує підприємству найбільший ступінь ліквідності, а отже, і сво-
боди вибору дій. «Грошові потоки» – це надходження і вибуття грошо-
вих коштів в результаті господарської діяльності підприємства за різні 
інтервали часу. «Грошовий потік організації» – поняття агреговане, що 
включає численні види потоків, які обслуговують господарську діяльність.
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аналіз в умовах глобалізації. 2017. Вип. 1-2. С. 67– 85.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ

Актуальність теми обумовлена тим, що в наш час стало помітним по-
силення соціальної функції менеджменту персоналу. Оцінка діяльності 
управління вже не обмежується тільки виробничими показниками, вона 
стає дуже багатогранною. Змінюється характер кадрової політики, яка 
стала більш активною і цілеспрямованою. Сучасні дослідження зверта-
ють увагу на посилення зв’язку між особистісними характеристиками і 
результатами праці, що визначає параметри системи мотивації. Визначаль-
на роль відводиться стратегічним аспектам взагалі та розробці кадрової 
політики зокрема [7].

Кваліфікований персонал організації це стратегічний ресурс, яким 
необхідно вміло управляти, правильно оцінювати та справедливо вина-
городжувати. Але складність в управлінні персоналом в тому, що це не 
просто ресурси, а живі люди, які критично ставляться до всіх вимог, оби-
рають кращі та безпечні умови праці та самостійно приймають рішення. 
Основними помилками керівників підприємств є те, що вони основну 
увагу приділяють фінансовим та виробничим питанням, збуту готової 
продукції, а менше за все приділяючи достатньої уваги персоналу, який 
забезпечує роботу підприємства в усіх напрямках. Ці помилки занадто 
дорого обходяться. Адже, саме персонал підприємства виконує всю ро-
боту та від нього залежить наскільки вчасно будуть виконанні плани з 
виробництва чи збуту продукції.

Класичний підхід до управління персоналом одержав назву управління 
кадрами. Він характеризується орієнтацією на авторитарний стиль керів-
ництва людьми; прагненням до мінімізації витрат на залучення, підви-
щення кваліфікації кадрів, розв’язання соціальних питань; використанням 
переважно грошових стимулів; індивідуальною організацією праці та її 
жорсткою регламентацією; зосередженістю кадрових служб виключно на 
роботі з документами, що не виходить за рамки фіксації процесів найман-
ня, переміщення і звільнення, планування потреби в кадрах відповідно 
до завдань виробничих планів.

До останнього часу управління персоналом базувалося на системі по-
казників продуктивності, що відображає ріст продуктивності й зв’язує 
результати з витратами, їх можна виміряти й при необхідності поліпшити. 
Наразі ефективність управління персоналом на виробничих та торговель-
них підприємствах пов’язана із задоволенням потреб споживачів. Суть 
ефективного управління персоналом у сучасних умовах складається з ви-
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користання  не тільки традиційних методів, але й специфічних прийомів, 
які виробила сучасна наука й практика, а також нових джерел і засобів 
задоволення потреб споживачів, що диктують принципово нові моделі 
управління персоналом підприємств. На перший план висувається ство-
рення стратегічного розвитку підприємства, що включає ефективну пер-
сонал-стратегію, здатну оперативно реагувати на постійно мінливі умови 
діяльності, що в першу чергу обумовлено побудовою й функціонуванням 
організаційної структури управління підприємством. [4].

Управління персоналом відповідно до концепції соціально-економіч-
ного розвитку має на увазі відхід від ієрархічного управління, системи 
жорсткого адміністративного впливу, необмеженої виконавчої влади до 
ринкових відносин, які базуються на економічних методах. У підсумку 
необхідним стає новий підхід до пріоритетів. Головне в організації - це 
співробітники, а за її межами - споживачі продукту. Необхідно повернути 
свідомість персоналу до споживача, а не до начальства; до прибутку, а 
не марнотратства; до самостійної ініціативи, а не бездумному виконанню 
наказів. Варто зробити перехід до соціальних норм, які базуються на здо-
ровому економічному змісті, і при цьому, не забуваючи про моральність.

Загалом механізм управління персоналом - система органів управління, 
засобів і методів, спрямованих на задоволення потреби підприємства в 
робочій силі необхідної кількості, якості і до певного часу.

Основна мета системи управління персоналом передбачає оптимальне 
формування, використання і розвиток здібностей працівників, що доціль-
но для забезпечення довгострокових конкурентних переваг на ринку і 
відповідно для отримання більшого прибутку.

До головних завдань системи управління персоналом сьогодні 
належать:

– забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами;
– створення необхідних умов для ефективного використання знань, 

навичок і досвіду працівників;
– удосконалювання системи оплати праці і мотивації;
– підвищення задоволеності працею всіх категорій персоналу;
– надання працівникам можливостей для розвитку, підвищення ква-

ліфікації і професійного росту; стимулювання творчої активності;
– формування і збереження сприятливого морально-психологічного 

клімату;
– удосконалювання методів оцінки персоналу, управління внутріш-

німи переміщеннями і кар’єрою працівників.
Основними етапами в управлінні персоналом є: 
– організація - формування безпечних умов для роботи, безпосередня 

організація трудової діяльності; 
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– планування - покликане регламентувати поведінку персоналу в 
процесі реалізації поставлених цілей; 

– аналіз - дозволяє узагальнювати наявну інформацію і робити ви-
сновки про необхідні заходи; 

– облік особистих даних персоналу - відкриває можливість застосу-
вання індивідуального підходу;  

– контроль - обов’язковий для спостереження за всіма трудовими 
процесами;  

– мотивація - персонал, який має певний стимул до роботи  працює 
ефективніше.  

Сучасна система мотивації персоналу є важливим фактором розвитку 
конкурентоспроможності підприємства і досягнення поставлених довго-
строкових економічних цілей. Удосконалення системи мотивації мож-
ливе в таких напрямках: підтримка навчання та збільшення кваліфікації 
персоналу, створення умов для виявлення талантів та здібностей праців-
ників, організація робочого місця, стимулювання творчої та креативного 
мислення, сприятливого морально-психологічного клімату, забезпечення 
ефективної зайнятості. удосконалення методів оцінки персоналу; оцінка 
ефективності роботи.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕНЕДЖЕРІВ
В умовах соціально-економічних перетворень найважливішим ресур-

сом розвитку суспільства стає потенціал особистості, компетентної у 
виконанні своїх соціальних та професійних функцій, відповідальної у при-
йнятті рішень, здатної до саморозвитку. Сучасний менеджмент створює 
передумови для розв’язання важливих питань, метою яких є використання 
особистого потенціалу кожного працівника, його здатності виступати в 
ролі активного суб’єкта господарської діяльності. 

Особистий потенціал працівника має складну будову, яка базуєть-
ся на структурній єдності всіх елементів. Потенціал менеджера – це 
знання і уміння (мистецтво) виконувати професійно роботу у сфері 
менеджменту. Уміння обґрунтовувати і ухвалювати рішення у ситуа-
ціях, для яких характерні висока динамічність і невизначеність, висока 
інформованість з питань розвитку галузі, у якій працює підприємство, 
здатність управляти ресурсами, планувати і прогнозувати роботу під-
приємства, володіння способами підвищення ефективності управлін-
ня, уміння використовувати сучасні інформаційні технології, засоби 
комунікації і зв’язку. Також одним з найважливіших аспектів, які ха-
рактеризують потенціал менеджера, є здатність працювати з людьми і 
управляти самим собою, а саме: високе відчуття обов’язку і відданість 
справі, чесність у відносинах з людьми та довіра до партнерів, уміння 
чітко висловлювати свої думки і переконувати, шанобливе і дбайливе 
відношення до людей незалежно від їх положення у ієрархії підпри-
ємства, здатність швидко відновлювати свої фізичні та душевні сили 
і критично оцінювати власну діяльність. 

Однією з провідних якостей ефективного менеджера виступають 
його інтелектуальні здібності, оскільки прийняття рішень, безумовно, 
залежить від уміння людини трансформувати вихідну інформацію про-
блемних ситуацій. Над проблемою розвитку, формування та ефективного 
використання інтелектуального потенціалу працювало і працюють багато 
вчених, зокрема І.І. Лукінов, В.В. Архіпов, С.В. Мочерний, Л.К. Семів, 
М.І. Долішній, С.М. Злупко, Я.С. Витвицький, В.М. Данюк, В.К. Євдо-
кименко, В.І. Куценко, В.П. Петренко, У.Я.Садова, М.П. Поплавський, 
О.А. Грішнова тощо. Актуальність цієї проблеми росте з кожним роком 
разом з новітніми технологіями та всебічному розвитку бізнесу, вимогами 
від роботодавців. Ми ж зосередилися в нашому дослідженні на наступній 
меті: визначити умови прояву інтелектуального потенціалу особистості 
у прийнятті управлінських рішень.
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Інтелект вчені характеризують, як загальну здібність та систему пси-
хічних механізмів, як інформаційну, адаптивну та регулятивну діяльність, 
що полягає у здатності ефективно розв’язувати задачі, навчатися, вико-
ристовувати набутий досвід для вирішення проблем та адаптуватись у 
суспільстві. Тобто, інтелект – це стійка структура розумових здібностей 
людини. Він включає в себе досвід, набуті знання і здатність швидко й 
доцільно використовувати їх у нових ситуаціях, які досі не зустрічалися, 
а також у процесі розв’язання складних завдань.

Іншою характеристикою особистісного потенціалу, яка відображає 
взаємодію особистості із соціумом, є лідерство. Лідерство – це природний 
соціально-психологічний процес у групі, побудований на впливі особисто-
го авторитету людини на поведінку членів групи. Під впливом розуміють 
таку поведінку людини, яка вносить зміни у поведінку, установки, почуття 
іншої людини і може здійснюватися через ідеї, вимовлене та письмове 
слово, через навіювання, переконання, емоційне забруднення, примус, 
особистий авторитет та приклад [3].  

Теорії лідерства відображають, як правило, той фундамент, на якому 
стоїть особистість лідера: фізичні переваги (концепція фізичних якостей), 
видатний розум (концепція інтелекту), впевненість у собі та високі орга-
нізаторські здібності (концепція рис), здатність «зачаровувати» (хариз-
матична концепція), компетентність у вирішенні ситуаційних конкретних 
питань (ситуаційна концепція), прагнення до авторитарності (концепція 
авторитарної особистості), прагнення мати маніпулятивний вплив (кон-
цепція ігрової мотивації), управління «задля власних благ» (концепція 
інструментальних мотивів). Окремо стоїть концепція, яка у центр поста-
вила не особистість лідера, а прагнення групи мати управління (системна 
теорія лідерства) [2].  

Менеджер, по своєму роду занять, має бути і лідером, і мати високий 
інтелектуальний потенціал. Проте, якщо менеджер не володіє певним осо-
бистісним потенціалом, від буде не тільки не сприяти розвитку компанії, 
а, навіть, шкодити. Тому найбільш доцільно використовувати потенціал 
менеджера у певних ситуаціях. Зокрема:  

– Менеджер-диктатор найбільш доцільний у ситуаціях складного 
колективу. Безжалісний, стійкий та легко прощається з невмоти-
вованими і лінивими працівниками.

– Менеджер-демократ вміє дослуховуватись до всіх і кожного. Вста-
новить спокійну та гармонійну атмосферу в діючому колективі та 
з легкістю створить новий.

– Менеджер-маніпулятор – практично   ідеальний варіант начальни-
ка, може підлаштуватися під всіх при налагодженні відносин між 
начальством і підлеглими. 
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– Менеджер-песиміст – менеджер без амбіцій і власної думки. Єдина 
можливість використати його потенціал – як молодого працівника 
під доглядом старіючого начальника..

– Менеджер-організатор – ідеальний менеджер. Тип менеджера, що 
поєднує в собі кращі якості від демократа і диктатора [5].   
 

Успішний менеджер – один  з прикладів розкриття інтелектуального 
потенціалу особистості. Пряме застосування інтелектуального потенціалу 
менеджера відображається у прийнятті управлінських рішень, особливо 
– в кризових ситуаціях. Зазвичай, кризи виникають у результаті дій або 
людей, або природних катастроф. Основне завдання ситуаційного ме-
неджменту полягає в недопущенні появи кризових ситуацій взагалі, а в 
крайньому випадку – в ефективній і швидкій їх локалізації й усуненні. 
Витрати часу і засобів на завчасне створення резервних (ситуаційних) сис-
тем управління, підготовку антикризових заходів, створення необхідних 
резервів часто є більш вигідними, ніж малоефективні поступові (часом 
помилкові) дії менеджерів з подолання кризи на основі попереднього 
досвіду, інтуїції й ентузіазму. Основними обмежувальними факторами 
в процесі прийняття управлінського рішення за умов кризи є час, інфор-
мація та витрати.  

На характер прийняття управлінських рішень менеджером під час 
кризи впливає взаємозв’язок наступних змінних: потенціал лідерських 
якостей, якості послідовників і характер ситуації, в якій здійснюється 
робота менеджера. Для успішного подолання кризи менеджер повинен:

1) давати паузу своїм діям для оцінки ситуації та подальшого прогнозу 
(інтелектуальний компонент),

2) демонструвати емпатію, відчувати настрій колективу та піклуватися 
про себе (емоційний компонент),

3) бути в комунікації з колективом постійно і без пустих обіцянок 
(міжособистісний компонент) [5].  

З огляду на швидкий темп змін у житті й бізнесі, а також наявність 
великої кількості ризиків, завжди буде потреба в швидких та розум-
них менеджерах, які значно прискорюють процес виходу з кризи і від-
кривають нові можливості для бізнесу. Тому, якщо зробити підсумок, 
які  ж  умови  найбільш  сприятливі  для  прояву  інтелектуального 
потенціалу менеджера, то відповідь виявляється абсурдною, з точки зору 
гуманізму, – це умови кризи.
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СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА КРАЇНИ

Одним з ключових напрямків державної політики, спрямованої на 
прискорення темпів економічного розвитку України, пов’язано з активі-
зацією і підвищенням ефективності діяльності підприємств. Ефективність 
діяльності підприємств в значній мірі визначається їх компетенціями в 
області стратегічного управління.

Головною метою управління, в даному аспекті, стратегічного ме-
неджменту є забезпечення стратегічного розвитку компаній, що визначає 
стійкість їх функціонування в довгостроковій перспективі. Найважливі-
шим етапом стратегічного управління є моніторинг стану підприємств, 
що включає, зокрема, аналіз і оцінку їх стратегічного розвитку. Слід 
зазначити, що існуючий теоретичний доробок в розумінні стратегічного 
розвитку не відображає повною мірою складність і багатоаспектність 
даної проблеми. Зокрема, при розкритті змісту стратегічного розвитку в 
повному обсязі задіяний потенціал спільного використання теорії страте-
гічного управління і концепції трансакційних витрат. Відсутнє усталене 
розуміння ролі і значення активності персоналу як найважливіший фактор 
їх стратегічного розвитку. Це призводить до методичних ускладнень при 
проведенні оцінок динаміки, рівня, ефективності стратегічного розвитку 
компаній. Відсутність загальновизнаних методик оцінки динамічного 
стратегічного розвитку, в свою чергу, суттєво знижує ефективність за-
стосування інструментів стратегічного менеджменту. Цим визначається 
актуальність обраної теми дослідження.

Проблемам стратегічного менеджменту і стратегічного розвитку 
присвячені роботи Д. Аакера, І. Ансоффа, Б. Карлофа, В. Катькало, 
Г. Клейнера, Г. Мінцберга, М. Портера, А. Стрікленд, В., А.Томпсона, 
Р. Фатхутдінова , Г. Хаймела і ін.
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Дослідженню сутності та взаємозв’язку трансакційних, управлінських 
витрат і їх ролі в розвитку підприємств присвячені роботи А. Аузана, І. 
Гурова, Х. Демсеца, Р. Капелюшникова, І. Котлярова, Р. Коуза, В. Ла-
зарєва, Д. Норта, Р. Нуреева, А. Олійника, Ш. Розена, Д. Стиглера, О. 
Вільямсона, А. Шаститко і ін.

У той же час, серед численних робіт, в яких ґрунтовно вивчені пробле-
ми стратегічного розвитку підприємств, недостатньо представлені дослі-
дження, в яких розкривалися б теоретичні аспекти стратегічного розвитку 
компаній на основі комплексного обліку їх активності та ефективності 
діяльності. Розгляд активності і ефективності в якості ключових параме-
трів стратегічного розвитку актуалізує проблему розробки відповідних 
інструментів моніторингу динаміки даного процесу. Цим пояснюється 
актуальність теми дослідження.

Мета нашого дослідження полягає в розробці універсальної методики 
оцінки стратегічного розвитку компаній туристичної галузі.

Для досягнення поставленої мети було вирішено  наступні наукові та 
практичні завдання:

1. Визначено  зміст поняття «стратегічний розвиток компаній», який 
виступає в якості теоретичної основи розробки інструментів моні-
торингу і оцінки динаміки стратегічного розвитку досліджуваного 
об’єкта;

2. Уточнено поняття «управлінська активність» і «підприємницька 
активність» і визначено їх роль в розвитку компаній;

3. Розширено розуміння змісту управлінських і трансакційних витрат 
як основних параметрів управлінської та підприємницької актив-
ності, що відображають витратну складову при здійсненні моніто-
рингу стратегічного розвитку компаній;

4. Обґрунтувано систему показників оцінки рівнів розвитку управ-
лінської та підприємницької активності компаній;

5. Запропоновано систему показників оцінки ефективності управлін-
ської та підприємницької діяльності компаній;

6. Розроблено діагностичний інструментарій моніторингу стратегіч-
ного розвитку компаній.

Методологічною і теоретичною базою даного  дослідження послужили 
праці вітчизняних вчених і зарубіжних авторів з системного аналізу, еко-
номічної теорії, концепції трансакційних витрат, підприємництву, теорії 
управління та менеджменту, теорії стратегічного управління. Методи, 
використовувані в дослідженні: аналіз і синтез в поєднанні з методами 
системного і якісно кількісного аналізу, методи опитування та анкету-
вання, статистичні і матричні методи. 
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ІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ 
ГРОМАДИ, РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ

За Політичною декларацією країни-члени ООН, які приєднались до 
розробки 100 дієвих заходів щодо прискорення реалізації цілей сталого 
розвитку (17 SDGs), започаткували інклюзивний процес адаптації цілей 
шляхом урахування специфіки національного розвитку за ключовими век-
торами економічного зростання, соціальної справедливості та раціональ-
ного природокористування. Реалізація напрямів сталості бізнесу впливає 
не лише на процеси комерціалізації бізнес ідеї, а охоплює кожну стадію 
життєвого циклу інновацій та екологічних стартап проєктів. Сьогодні 
перед закладами вищої освіти постає питання якісного стимулювання 
молоді до процесів досліджень й реалізації своїх винаходів за підтримки 
університетів та науково-дослідних центрів шляхом проведення крос-
дисциплінарних НДДКР. Така взаємодія сприятиме розвитку не тільки 
громад, а і країни в цілому. Саме молодь є джерелом сучасних ідей, які 
реалізуються через стартап проєкти.

Моніторинг ЦСР в Україні є підґрунтям для вивчення тенденцій ста-
лого розвитку України за кожним із 17 напрямів, відповідно до кожної 
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цілі, та основою для подальшого стратегічного планування національного 
розвитку. 

Ранжування цілей СР за ступенем ймовірності досягнення (висока, се-
редня, низька, дуже низька). Показали , що Україні вдалось забезпечити 
прогрес за 15-ма з 17-ти цілей. Не за всіма цілями прогрес є рівномірним. 
Деякі цілі вже вдалось досягти на 80% і більше (ЦСР1, ЦСР3, ЦСР4, 
ЦСР5), за чотирма цілями прогрес у межах 60-80% (ЦСР2, ЦСР6, ЦСР8 
та ЦСР16), за деякими прогрес в межах 20-60% (ЦСР7, ЦСР11, ЦСР12, 
ЦСР17), досягнення орієнтирів за рештою цілей (ЦСР9, ЦСР10, ЦСР13, 
ЦСР14 та ЦСР15) наразі порівняно з встановленими на 2020 рік цільовими 
значеннями є малоймовірним (менше 20%).

Основними проявами впровадження інклюзивного підходу в управлінні 
розвитком громади, регіону та країни є :

1. Інклюзія в освіті полягає у ліквідації соціальної ізольованості 
(виключення), що є наслідком негативного ставлення до поняття 
різноманітності. 

Станом на 1 січня 2020 року в інклюзивних класах навчається 
19345 учнів із особливими освітніми потребами. Ця кількість у 7 
разів перевищує дані п’ятирічної давнини. На початок 2020 року в 
Україні створено 13782 інклюзивні класи. Так, у 2019/2020 навчаль-
ному році 35% від загальної кількості закладів загальної середньої 
освіти організували інклюзивне навчання.

2. Податкова інклюзія, як важлива передумова надання рівного до-
ступу економічних агентів до податкової інформації та податкових 
сервісів, який базується на їх рівних можливостях у межах подат-
кового законодавства.

3. Інклюзія на ринку праці, що виявляється у питаннях економічної 
рівності, зайнятості серед молоді, повної й формальної зайнятості, 
рівноправності тощо.

Зазначені поняття й явища суспільство досягає коли досягається по-
ліпшення умов праці, забезпечення соціального захисту, дотримання 
трудових прав, забезпечення свободи формування асоціації та сприяння 
соціальному діалогу для всіх.

Наприклад, ситуація на ринку праці міста Києва — в благополучній 
нормальній зоні («Б»/»А»), що підтверджує його статус лідера серед ре-
гіонів країни, у якому найбільш сприятлива ситуація щодо відтворення 
людського капіталу за усіма фазами цього процесу

4. Інклюзія в ОТГ – зручність людини жити і пересуватися у межах 
громади. Протягом 2018-2022 роках Український фонд соціальних ін-
вестицій (УФСІ/Фонд) впроваджуватиме проект «Сприяння розвитку 
соціальної інфраструктури (УФСІ VІ)» (далі – Проект УФСІ VI). Метою 
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проекту є створення житла для ВПО, ремонт шкіл та дитячих садків, а 
також сприяння інтеграції ВПО та розвиток потенціалу місцевих громад.

Прискорення цілей сталого розвитку в контексті інклюзивного підходу 
в управлінні на регіональному та місцевому рівні повинні бути інтегро-
вані у формування політики на всіх рівнях. А процеси прискорення реа-
лізації ЦСР досягатимуться завдяки локалізації індикаторів ЦСР на рівні 
територіальних громад різними органами державної влади, щоб надалі 
стало реальним забезпечити процес моніторингу ЦСР на нижчих рівнях. 
У питаннях нагальної потреби локалізувати не лише індикатори ЦСР, а і 
відповідні завдання, ставити цільові орієнтири на всіх рівнях публічного 
управління і це завдання для влади та експертного середовища є актуаль-
ним, водночас його вирішення великою мірою залежить від запровадження 
в Україні системи стратегічного планування та інклюзивного підходу в 
управлінні соціоекономічним розвитком громади, регіону, країни. Адапта-
ція зарубіжного досвіду щодо прискорення цілей сталого розвитку громад 
та міжнародне співробітництво між закладами вищої освіти України та 
європейських країн утворить фундамент обміну досвідом та трансферу 
технологій. Акцент на реалізацію концепції інклюзивного зростання у 
разі пошуку адекватних пріоритетних моделей соціально-економічного 
розвитку для України є виправданим з позиції ключових викликів та за-
вдань прискорення Цілей сталого розвитку.

Денисюк А. Я.
Київський інститут бізнесу та технологій

м. Київ

СТРАТЕГІЯ НАБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА 
ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «КЛЕВЕР БІЗНЕС 

МЕНЕДЖМЕНТ»
Шукати потрібних людей, які допоможуть компанії досягти високих 

результатів, - робота для HR-персоналу. Саме тому такі фахівці досить  
високо цінуються в будь-якій організації. Актуальність обраної теми по-
лягає в тому, що відбір, підбір та найм персоналу мають важливе значення 
при управлінні людськими ресурсами компанії, адже саме від цього багато 
в чому залежить подальша діяльність організацій. Тільки при наявності 
кваліфікованого персоналу можливо досягти запланованих високих ре-
зультатів і поставлених завдань.

Мета дослідження – запропонувати найбільш адекватні для сучасних 
умов методи для застосування у HR-практиці щодо набору і підбору 
персоналу.
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Персонал підприємства - це сукупність постійних працівників, які 
мають необхідну професійну підготовку та (або) практичний досвід і на-
вички роботи. Крім постійних працівників, у роботі підприємства можуть 
брати участь інші працездатні особи на умовах тимчасових трудових угод 
(контрактів).

Структура персоналу підприємства є співвідношенням між окремими 
групами і категоріями його персоналу:

– Функціональна структура персоналу підприємства 
– Професійно-кваліфікаційна структура 
– Статева і вікова структура персоналу 
Персонал підприємства класифікується також за наступними ознаками:
– за визначенням основного місця роботи;
– за спеціальностями;
– за професіями;
– за освітньо-кваліфікаційним рівнем.
1) За характером участі у господарській діяльності

виробничий персонал 
невиробничий персонал 

2) Залежно від функцій, що виконуються 
робітники 
службовці 
спеціалісти 
керівники 

3) За рівнем кваліфікації
спеціалісти найвищої категорії, 
спеціалісти вищої категорії, 
спеціалісти середньої кваліфікації, 
малокваліфіковані і некваліфіковані працівники;

4) За статтю та віком
до 30 років, від 30 до 60 років, більш ніж 60 років;
чоловіки, жінки.

5) За стажем роботи 
без стажу
від 1 до 5 років
від 5 до 10 років
від 10 до 20 років
більше 20 років.

6) За освітнім рівнем
з повною вищою освітою
з базовою освітою
з професійно-технічною освітою
з повною загальною освітою
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Процес підбору працівників на кожному підприємстві має свою спе-
цифіку, проте це не заважає виділити основні його етапи, яких праців-
ники служби персоналу або окремі посадові особи повинні здебільшого 
дотримуватися.

Етап 1. Визначення потреби в нових працівниках
Етап 2. Визначення вимог до кандидата
Етап 3. Пошук і залучення кандидатів на вакантну посаду
Етап 4. Збір інформації про кандидатів
Етап 5. Оцінювання кандидатів за допомогою традиційних і нетради-

ційних методів підбору персоналу
Нетрадиційні методи використовуються для того, або отримати уяву 

про людину як про особу, її характер, особистість тощо.
Приклади: стрес-інтерв’ю, Brainteaser-інтерв’ю, проективне інтерв’ю, 

графологія, фізіогноміка, соціоніка.
Традиційні методи використовуються, щоб отримати уяву про людину 

як спеціаліста та дізнатися, яку кваліфікацію він має. 
Приклади
Резюме; співбесіда; анкетування; центри оцінювання; тестування. 
Сучасні методи підбору персоналу:
– Пошук кандидатів в соц. мережах 
– Штучний інтелект 
– Вакансія в вигляді вірусного відеоролика в мережі 
– Тощо.  
Аналіз фінансового стану ТОВ «КЛЕВЕР БІЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ» 

включає:
– Розрахунок показників ліквідності та платоспроможності підпри-

ємства.
– Аналіз показників ділової активності.
– Аналіз показників рентабельності підприємства.
– Аналіз фінансової стійкості підприємства.
Підприємство має позитивну динаміку за майже всіма досліджуваним 

показниками ліквідності та платоспроможності, окрім показника поточ-
ної ліквідності.

Підприємство має позитивну динаміку за всіма досліджуваним по-
казникам ділової активності, окрім тривалості фінансового циклу. Тен-
денція зміни цього показника - збільшення, але все ще гарні результати 
у відповідних роках.

Підприємство має абсолютну стійкість – для забезпечення запасів 
достатньо власних обігових коштів; платоспроможність підприємства 
гарантована.

Підприємство  має позитивну динаміку за більшістю досліджуваних 
показників рентабельності. Спостерігаємо зниження показників, які ха-
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рактеризують прибутковість основної діяльності підприємства, але, в 
цілому, господарська діяльність підприємства є прибутковою. Позитивна 
динаміка показників окупності витрат

Нормативна чисельність робітників збільшилася в 2019 році на 41,66%, 
фактична - на 20,00%. Фактична кількість керівників збільшилася на 2 
особи, спеціалістів – на 1 особу, обслуговуючого персоналу – на 3 особи, 
а кількість службовців не змінилась. 

Середньооблікова чисельність становить в 2018 році- 25 осіб, на кінець 
2019 року – 30 осіб.

Організація достатньо забезпечена кадрами з вищою освітою. Вища 
освіту мають спеціалісти, що становить від 73% до 80% від загальної 
чисельності.

В структурі кадрів в 2019 році збільшилася кількість осіб від 40 до 50 
років -26,6% проти 24,4% в 2018 році, відносно рівномірно розподілена 
вікова група працівників від 20 до 30 років і від 30 до 40 років.

Більшість працівників має стаж роботи від 3 до 5 років. Від 5 до 10 
років трудового стажу мають 13,3% всіх працівників підприємства

У підприємства у 2019 році порівняно з 2018 роком покращився. Ко-
ефіцієнт обороту кадрів з прийняття, внутрішньої мобільності, співвід-
ношення прийнятих і звільнених працівників, загального обороту кадрів. 
Дещо погіршилися показники постійності кадрового складу, плинності 
кадрів, обороту кадрів зі звільнення.

Частина процесу підбору персоналу на підприємстві передбачає на-
ступні етапи:

– Пошук кандидатів з використанням різних ресурсів. 
– Телефонна співбесіда.
– Онлайн-тестування кандидата
– Технічний тест
Недоліками системи підбору персоналу є: компанія не використо-

вує соціальні медіа в підборі персоналу; часта співпраця з кадровими 
агентствами, так як самостійно закрити вакансію не вдається, що веде до 
значних витрат на пошук кандидатів на вакансію; значні часові витрати 
на підбір персоналу власними силами; висока плинність персоналу, най-
більша кількість звільнених припадає на адаптаційний період новачків.

Рекомендації щодо покращення процесу підбору і добору персоналу 
на підприємстві

– Автоматизація підбору персоналу
– Пропонується використання HR-боту Spark окремо або в поєднанні 

з E-Staff Рекрутер 
– Кадровий резерв
Мається на увазі база даних, куди рекрутери і HR-менеджери вносять 

кращих кандидатів. Тобто кожен раз,  коли є відкрита вакансія, можна 
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буде вибрати найбільш підходящого кандидата з уже існуючого списку 
кращих талантів. 

Онбордінг персоналу – процес ознайомлення з корпоративною культу-
рою, прийнятими в компанії підходами до вирішення завдань і побудови 
ефективної взаємодії з командою.

Таргетинг – виділення конкретної цільової аудиторії і створення ре-
кламної кампанії спеціально для неї. 

Найбільше до специфіки підприємства підходять люди покоління Y та 
Z. Для найму таких співробітників треба враховувати наступні критерії, 
які впливають на їх вибір роботи: фінансова складова; позитивна корпо-
ративна культура; гнучкість (годин, робочого місця і т.д.); можливість 
додаткового навчання; Wellbeing програми; репутація бізнесу; можливість 
волонтерства та суспільної діяльності.

Для того, щоб покращити процес підбору і добору персоналу на під-
приємстві, були запропоновані наступні методи: створення кадрового 
резерву, запровадження системи ондбордінгу, використання програмного 
забезпечення: наприклад, HR-bot Spark та E-Staff Рекрутер в комплексі; 
використання таргетингової реклами у Facebook/Instagram. 

Автоматизація частини процес підбору персоналу на підприємстві доз-
волить зекономити значні часові витрати HR-менеджерів. Завдяки цьому 
більше часу приділяється особистим співбесідам з найбільш підходящими 
кандидатами, зокрема їх портфоліо. Використання таргетингової реклами 
у соцмедіа дозволить підібрати найбільш підходящих кандидатів. А систе-
ма ондбордінгу зменшить плинність кадрів у період стажування новачків.
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РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТОВ «АЛЛО»

Розвиток ринкових відносин є складним і суперечливим, процеси гло-
балізації бізнесу, обмеження ресурсів, прискорення технологічні інновації, 
що призводять до зростання конкуренції на ринку. 

Ефективний інструмент управління бізнесом та діяльністю комерцій-
них підприємств та забезпечення виконання завдань і пріоритетів еко-
номічного розвитку в контексті зміни макроекономічного характеру та 
ринкові умови, виходить конкурентна стратегія.

Конкуренція є ключовим фактором ефективного функціонування 
ринкова економіка та інструмент забезпечення її рівноваги та гармонії 
розвитку. Існуючі тенденції розвитку підприємств на сучасному ринку 
стосунки вимагають глибокого дослідження конкуренції.

Проблема підвищення конкурентоспроможності українських підпри-
ємств на подовження залишається різким протягом багатьох років. До 
основних проблем конкурентоспроможності підприємств належать їм 
потрібне спілкування, наявність продуктів у достатній кількості та їх 
доступність, безпека та якість. 

Категорія «конкурентоспроможність підприємства» характеризується 
переліком таких ознак: порівнянність, широта, динамічність, об’єктив-
ність, атрибуція, систематичність.

Порівнянність свідчить про те, що конкурентоспроможність компанії 
визначається та перевіряється на основі реальних конкурентів, які виробля-
ють подібну продукцію або надають послуги та працюють на одному ринку.

Суб’єктивність визначає сукупність параметрів, що формують конку-
рентоспроможність компанії, а саме: високоякісна продукція; застосуван-
ня сучасних засобів та технічних технологій; високий рівень кваліфікації 
персоналу; формування позитивного іміджу компанії та її продукції у 
свідомості споживачів; використання маркетингового комплексу при про-
суванні продукції на ринок; забезпечення підприємства матеріальними, 
трудовими та фінансовими ресурсами; наявність патентів на унікальні 
винаходи; використання передових технологій управління тощо.

Ключовими визначальними факторами конкурентоспроможності 
сучасних підприємств є інтерактивні, оскільки вони є поєднанням вза-
ємопов’язаних факторів, які створюють багатовимірний простір. Вони 
повинні розглядатися не як окремі ізольовані змінні, а як набір взаємо-
залежних елементів, які відбуваються в один і той же час горизонту і 
перетинаються один з одним. 
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Внутрішні фактори, з іншого боку, пов’язані з діяльністю, що здійс-
нюється компанією, пов’язані з її фінансовим станом, матеріальними 
ресурсами, інтелектуальним капіталом, організаційною структурою, 
прийнятою стратегією розвитку, методами управління, підприємництвом, 
інноваціями та якістю пропонованих продуктів і послуг. Можна сказати, 
що група внутрішніх факторів прирівнюється до стратегічних ресурсів, 
що утримуються компанією, і можливістю використовувати їх для ефек-
тивних дій у відповідь на зміни і перетворення у зовнішньому середовищі. 

Конкурентоспроможність розглядається в процесі як похідна від си-
нергетичного впливу інтегрованого пакету взаємопов’язаних зовнішніх 
і внутрішніх факторів і діяльності компанії;

Тоді як конкурентоспроможність сучасних підприємств безпосередньо 
залежить від умов і визначальної конкурентоспроможності для даного 
сектору, на нього впливає економічна ситуація в країні і економічна си-
туація на світових ринках

Надзвичайно важлива група факторів, які мають значний вплив на 
конкурентоспроможність ринку і які важко побачити, включені в модель. 
До них відносяться, недобросовісні тендери, політичні та ділові угоди 
і зв’язки, які роблять компанію значно більш конкурентоспроможною, 
досягаючи відчутних фінансових вигод.

Діяльність, функціонування та розвиток сучасних підприємств знач-
ною мірою залежать від тих зовнішніх факторів, які також впливають на 
детермінанти конкурентоспроможності окремих галузей. 

Одним з небагатьох прикладів секторів, де можна спостерігати реальні 
механізми вільної ринкової конкуренції, є ринок мобільної телефонії, де 
протягом останніх кількох років спостерігається явна тенденція до сис-
тематичного зниження цін на дзвінки та телефони при поліпшенні якості 
послуг та збагаченні клієнтоорієнтованої пропозиції.

Конкуренція на даному ринку проявляється як в реалізації сучасних 
технологічних рішень і продуктових інновацій, так і за рахунок видатних і 
унікальних пропозицій комплексних послуг, спрямованих на більш повне 
задоволення потреб і очікувань замовника. Доказом обґрунтованості про-
позиції є, наприклад, величезна кількість оголошень мобільного зв’язку, 
які ми можемо дивитися по телевізору щодня.

Маркетингова політика компанії спрямована на задоволення потреб 
різних категорій мобільних користувачів. Мережа салонів «АЛЛО» постій-
но радує своїх абонентів новими мобільними телефонами, різноманітними 
акціями та спеціальними пропозиціями. Серед клієнтів «АЛЛО» є великі 
комерційні, державні та громадські організації, а також приватні особи, 
і їм приділяється особлива увага.

Штаб-квартира «АЛЛО» розташована в місті Дніпро. Основні відділи, 
що забезпечують ефективну роботу компанії
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«АЛЛО» давно асоціюється з високою якістю торгівлі та послуг. Мене-
джери середнього та вищого рівня беруть участь у спеціальних бізнес-тре-
нінгах за участю провідних українських консультантів, беруть участь у 
національних та закордонних виставках, конференціях та семінарах.

Для прийняття управлінських рішень у сферах виробництва, продажів, 
фінансів, інвестицій та інновацій керівництво повинно завжди бути в курсі 
поточних проблем, які є результатом відбору, аналізу, оцінки та концен-
трації первинної («необробленої») інформації. Потрібно також аналітичне 
зчитування первинних даних для аналітичних та управлінських цілей.

Асортимент товарів, що складають товарний портфель компанії, пови-
нен бути спрямований на забезпечення високого рівня доходу за рахунок 
збалансованого та ефективного використання ресурсів. Це впливає на рі-
вноважний рівень продукту на різних етапах життєвого циклу, обирає та 
надає подальші вказівки щодо розвитку товарного асортименту, баланс 
між короткостроковою та довгостроковою прибутковістю. Процес вирів-
нювання життєвих циклів продукції дозволяє забезпечити прибутковість 
підприємства за рахунок зменшення випуску певних товарних груп.

Через великий розмір компанії на сьогодні, стає все важче контро-
лювати рівень якості обслуговування. Для цього потрібно запровадити 
ефективний інструмент для моніторингу, оцінки та поліпшення якості, 
така як програма «Таємний покупець». Цей інструмент широко використо-
вується іноземними компаніями і вже знайшов застосування в найбільш 
інноваційних та успішних організаціях України.

Також для підвищення конкурентоспроможності можливо вико-
ристовувати ребрендинг. Ребрендинг - це процес, спрямований на зміну 
сприйняття бренду, що передбачає трансформацію всіх його елементів. 
Ми говоримо не лише про візуальний аспект, а й про коригування ново-
го іміджу відповідно до стратегії розвитку компанії. Ребрендинг може 
включати зміну логотипу, імені та способу контакту з клієнтами. Існує 
два типи – Частковий та комплексний. Проведений ребрендинг в конку-
руючій компанії «Цитрус» позитивно відзначився на динаміці продаж по 
основним позиціям, тобто по продажу смартфонів, молода компанія за 
короткі строки відзначила та закріпила свої позиції на активно конкуру-
ючому ринку, але це не заважає компанії знаходитись в стані розвитку. 
Поставивши себе як компанія яка насамперед орієнтована на молодь яка 
часто і регулярно купує і міняє смартфони вони перебрали на себе велику 
частку продажів, при тому що офіційних магазинів порівняно з «Алло» 
майже на 80% менше. Що заставляє приймати нові інноваційні рішення 
з приводу конкуренції такого гіганта як «Алло» 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА СТІЙКЕ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ГРОМАД 

Вступ. За донедавна існуючої системи державотворення публічне 
управління залишалось занадто централізованим та директивним, локаль-
ний територіальний рівень не маючи достатньо повноважень та ресурсів 
не міг ефективно забезпечити управлінську діяльність на територіальному 
рівні, що в свою чергу спричинило низку негативних наслідків, які  галь-
мували забезпечення сталості економічного зростання та інклюзивності 
розвитку цих територій, а саме: істотна залежність від центру; низький 
рівень інвестиційної привабливості; інфраструктурно, фінансово та ка-
дрово слабкі громади; деградація окремих населених пунктів, особливо в 
сільській місцевості; загострення  демографічної ситуації; низька якість 
надання публічних послуг та рівності доступу до них; недостатній  рі-
вень соціальної згуртованості громад. На сучасному етапі розвитку нашої 
держави створення місцевого самоврядування стало однією з основних 
вимог суспільства, за для швидшого реагування на зростаючі виклики 
зовнішнього середовища та переходу на якісно нову, людино центричну 
модель економічного зростання та розвитку територій. Саме тому питання 
подолання надмірної централізації влади в нашій державі є актуальним 
та потребує вирішення. 

Наразі метою децентралізації є формування ефективного місцевого 
самоврядування та організації влади за територіальним принципом для 
створення повноцінного якісного життєвого середовища для усіх грома-
дян, забезпечення доступності високоякісних публічних послуг, станов-
лення формальних та неформальних інститутів прямого народовладдя, 
збалансування  інтересів держави та територіальних громад, що в свою 
чергу забезпечить сталий розвиток та інклюзивне зростання держави. Це 
зумовлює імплементацію певних соціально-економічних трансформацій 
у сферах державного управління та місцевого самоврядування, особливо 
стосовно соціальної згуртованості населення, що стає підґрунтям для 
сталого розвитку громад.

Методи та матеріали. Метою дослідження є визначення можливостей 
забезпечення сталого соціально-економічного зростання громад через 
запровадження децентралізації. Об’єктом дослідження є процеси децен-
тралізації та соціально-економічного розвитку вітчизняних громад. Ме-
тодологічною базою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи 
пізнання економічних явищ та процесів.
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В Україні потреба у децентралізації влади й у формуванні органів 
виконавчої влади на місцях постала відразу після проголошення держа-
вою незалежності, а на сьогодні децентралізація є однією із засад тери-
торіального устрою України, про що свідчать як положення Конституції 
України, так і інші нормативно-правові акти [5]. З огляду на необхідність 
зміцнення державності і згуртованості країни децентралізацію влади слід 
оцінювати за критеріями сприяння покращенню якості життя, територі-
альній консолідації, формуванню відчуття громад свого долучення до 
процесів державотворення, формуванню локальної ідентичності терито-
ріальних громад [3].

Наразі можна стверджувати, що сучасний розвиток вітчизняної еко-
номіки є  соціально-економічною системою, яка обмежує рівний доступ 
як до соціальних можливостей, так і до багатства, тому виправдано, що 
місцеві громади можуть отримати вигоду від процесу децентралізації [1]. 
Проте, необхідно акцентувати увагу на тому, що тільки кваліфіковане, 
систематичне та комплексне використання децентралізації в процесі пу-
блічного управління дозволить зробити її дійсно ефективним, оператив-
ним, раціональним та демократичним інструментом, а, отже, для України 
стоїть завдання щодо вироблення оптимальної децентралізаційної моделі, 
в основу якої мають бути закладені стандарти децентралізації успішних 
країн та досвід їх запровадження [4].

Результати. Світовий досвід свідчить про те, що проблеми громад мо-
жуть ефективно вирішуватись саме на локальному рівні. Безпосередньо 
реформа децентралізації  полягає у допомозі та створенні відповідних 
умов для місцевого самоврядування щодо їх самостійного вирішення 
проблем, які стосуються забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку їх територій. Станом на 2019 р. територія сформованих об’єд-
наних територіальних громад (ОТГ) склала більш ніж третину (38,5 %) 
загальної площі України. У новостворених громадах проживає понад 9,1 
млн людей, що становить 25,7 % від загальної чисельності населення 
України. Варто зазначити, що середня кількість територіальних громад, 
що об’єдналися в одну ОТГ, складає 4,6, а середня чисельність населення 
однієї ОТГ становить 10284 осіб [2].

Концепція сталого розвитку є одним із сучасних підходів до соцаль-
но-економічного розвитку, що має на меті не тільки зростання фінансових 
показників, таких як ВВП, а в першу чергу показники добробуту, рівня 
життя, продовольчої безпеки, соціальної згуртованості. Варто зазначи-
ти, що цілі сталого розвитку, продекламовані ООН, окреслюють таку 
соціально-економічну систему, до якої ми прагнемо і яка нам необхідна. 
Формування ефективного місцевого самоврядування та  організації вла-
ди за територіальним принципом, які пропонує децентралізація, вирішує 
низку важливих соціально-економічних питань як на локальному, так і на 
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глобальному рівнях. Вирішення цих питань дозволить забезпечити ство-
рення передумов для досягнення низки глобальних цілей сталого розвиту 
(ЦСР), а саме: Ціль 3. Міцне здоров’я; Ціль 4. Якісна освіта; Ціль 8. Гідна 
праця і економічне зростання; Ціль 9. Інновації та інфраструктура; Ціль 
10. Скорочення нерівності; Ціль 11. Сталий розвиток міст та спільнот. 

Найважливішою умовою успішної реалізації окреслених цілей стало-
го розвитку  є вироблення ефективного імплементаційного механізму, 
розбудова потенціалу та спроможності як на регіональному та місцевому 
рівні, так і на рівні окремо взятих суб’єктів. Практична реалізація ЦСР 
повинна підкріплятися виробленням дієвих механізмів її реалізації з чіт-
ко закріпленими сферами відповідальності (забезпечення фінансування, 
річні плани дій, закріплена відповідальність за конкретними структурни-
ми підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування), а також розбудовою адекватної інституційної бази, 
підвищенням інституційного та персонального потенціалу для забезпе-
чення виконання її цілей.

Існуючий локально-просторовий характер публічної влади територі-
альної громади, запропонований реформою децентралізації, здійснюється 
в інтересах певної громади і функціонує лише в межах окремих адміні-
стративно-територіальних одиниць, а державна влада поширюється на 
всю територію держави. Саме держава визначає курс на досягнення цілей 
сталого розвитку, а громади підтримують цей вектор розвитку в межах 
делегованих повноважень.  

Держава здійснює фінансову підтримку ОТГ та інших адміністра-
тивних одиниць шляхом надання субвенцій на імплементацію відпо-
відних інфраструктурних та інших проєктів згідно з планом соціально 
– економічного розвитку такої ОТГ, що формує відповідний фунда-
мент для забезпечення можливостей сталого соціально-економічного 
зростання. У довгостроковій перспективі сформовані фінансово спро-
можними територіальними громадами органи місцевого самовряду-
вання стануть спроможними адміністративними центрами з надання 
соціальних послуг населенню і будуть здатними забезпечити сталість 
результатів. 

Такі адміністративні центри забезпечуватимуть рівний доступ усіх 
громадян до соціальних благ та справедливий розподіл результатів еко-
номічного зростання. До того ж у сформованих ОТГ, враховуючи їх неза-
лежність та повноваженя, з’являється більше можливостей для залучення 
прямих додаткових позабюджетних коштів, а саме: кредитні кошти, кошти 
грантів, кошти приватних інвесторів. Тому децентралізація спричиняє 
прямий позитивний вплив, оскільки в її умовах всі групи економічних 
суб’єктів ОТГ (органи влади, бізнес та домашні господарства) набува-
ють більше прав, функцій, а разом із цим і можливостей. Проте зростає 
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й відповідальність у сфері соціально-економічного розвитку громади та 
забезпечення його сталості. 

Висновки. Згідно з мейнстрімною економікою вирішення соціально-е-
кономічних питань має лягати на плечі центральних органів влади, які 
на практиці уповільнюють розв’язання таких проблем, а децентралізація 
як альтернатива такій ієрархії управління пропонує швидкі та ефективні 
рішення на локальному рівні більшою мірою задовольняючи потреби оре-
мо взятих громад. Забезпечення балансу у вирішенні ОТГ економічних, 
соціальних та екологічних проблем шляхом найбільш збалансованого та 
ефективного використання наявних ресурсів та можливостей, враховуючи 
інтереси як  теперішнього, так і майбутніх поколінь, що мешкатимуть на 
території громади, дозволить забезпечити сталість результатів розвитку 
такої громади. Добровільне об’єднання територіальних громад дозволить 
новоутвореним органам місцевого самоврядування дістати відповідні 
повноваження та ресурси, які  раніше мали в основному окремі міста як 
правило обласного значення, що наддасть можливість забезпечити такий 
економічний розвиток, який гарантуватиме стале соціально-економічне 
зростання.
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СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
АРХІТЕКТУРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

Працюючи на підприємстві з 3D візуалізації, я розробила механізм, 
який дозволить здійснювати розвиток по великій кількості напрямів у 
формуванні та зміцненні кадрової політики в організації.

Цей спосіб є проведення конкурсних завдань, які будуть виглядати 
наступним чином:

– Співробітники будуть ділитися на команди, в яких буде два визу-
ализатора і один менеджер проекту.

– Тема для виконання конкурсного завдання буде формуватися заз-
далегідь і колегіально.

– За результатами конкурсу, проект, який виграє отримає весь при-
зовий фонд і звання переможців.

– Проект буде оцінюватися в сукупності складався з трьох груп кри-
теріїв, за якими і буде визначено переможця.

Внутрішня робота менеджера в здійсненні даного проекту буде міс-
тити певні цілі і завдання:

A. Під час проведення даного конкурсу менеджерами проектів буде 
проведена оцінка кожного співробітника, що знаходиться у нього 
в команді. Це повинно відбуватися з урахуванням компетенцій, які 
знаходяться в Технічному описі компетенцій ЗД візуалізатора. 

B. Менеджер повинен координувати процеси і розподіляти наванта-
ження між візуалізатором на всьому протязі проекту.

C. Менеджер повинен контролювати якість на всіх етапах роботи і 
стежити за виконанням тимчасових обмежень

D. Менеджер повинен підтримувати командний дух, тренуватися пра-
цювати на об’єднання команди

E. Менеджер може підтримувати комунікацію з візуалізатором будь-
яким зручним для нього чином.

F. Під час проведення конкурсу, менеджер по персоналу повинен 
оцінити ступінь згуртованості команди в реалізації проекту, за ре-
зультатами цієї оцінки, команда може наблизитися до перемоги в 
конкурсі. Оцінка командної роботи, в такому випадку, становить 
30% від загальної оцінки роботи.

Практична користь від реалізації даного проекту полягає в багатьох 
аспектах, таких як:

– Можливість провести індивідуальну оцінку персоналу по технічно 
виконаним критеріям, по психологічним критеріям і по навичкам 
командної роботи одночасно.
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– Даний спосіб може згуртувати і зосередити команду на одному 
цікавому справі, що буде сприяти розвитку взаємин в організації.

– Даний спосіб пропонує додаткову можливість для співробітників 
в вираженні власного потенціалу, почуття впливу, відчуття соці-
альної значущості, визнання в колективі, що, загалом, називається 
ефективною мотивацією персоналу. Крім того, якщо команда пе-
реможе, буде так само й матеріальну винагороду.

– Наступний позитивний момент, це можливість створити позитивну 
маркетингову компанію з голосуванням і рекламою, що дозволить 
збільшити продажі в подальшому.

Конкурсне завдання, запропоноване мною, було впроваджено в систе-
му оцінки персоналу і мотивації, як частина системи кадрової політики 
на підприємстві. Серед плюсів можна відзначити високу ефективність 
методу в усіх напрямках, при правильній організації процесів. Серед мі-
нусів - складність організації.

Даний конкурс планується проводити раз на півроку, витрати на нього, 
в порівнянні з іншими рекламними кампаніями, невеликі, що дозволить 
проводити його так часто. Така активність, на мою думку, здатне згур-
тувати команду і вийти на новий рівень взаємодії в повсякденній роботі.

При цьому, даний конкурс вже був організований на практиці в нашій 
компанії і показав достойні результати як по оцінці персоналу, так і з 
інших перерахованих вище показників.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Традиційним форматом планування довгострокової перспективи роз-
витку економіки є - стратегія, яка відображає ефекти інвестування  та їх  
заходи. Саме тому розвиток стратегічного планування підприємства є 
актуальним питанням для формування перспективної конкурентоспро-
можності національної економіки. 

Актуальність даного дослідження зумовлена пріоритетним  розвитком 
методів стратегічного планування підприємств, впровадження яких, забез-
печить зростання інвестиційної привабливості довгострокових інновацій-
них програм національного науково-дослідного і виробничого секторів.

В останні роки з урахуванням стану української економіки все більш 
актуальними стають прикладні аспекти проблеми розробки, передачі і 
впровадження інновацій, в тому числі логістичних, особливо для створен-
ня конкурентоспроможності підприємств. Більшість фахівців сходяться 
на думці про те, що система стратегічного  управління дозволяє не тіль-
ки підвищити конкурентоспроможність в умовах нестабільного ринко-
вого середовища, але і в цілому ряді випадків означає появу реальних 
можливостей для виживання. Досвід показує, що техніко-економічні та 
соціальні характеристики умов господарювання не дозволяють в повній 
мірі використовувати західний досвід впровадження довгострокового 
планування. Тут необхідно враховувати географічні особливості і масш-
таби країни, територіальну роз’єднаність і складне соціально-економічне 
становище регіонів. Ситуація ускладнюється ще й тим, що впровадження 
і поширення стратегічного планування сповільнюється через досить па-
сивні ролі тих структур управління, які могли б своєю активною позицією 
сприяти, контролювати і стимулювати процес розробки, впровадження, 
поширення планів.

Стратегічне планування може служити основою для оздоровлення, 
відродження і інтенсивного розвитку промислового та наукового потен-
ціалу колективів.

В даний час стратегічний розвиток підприємств багато в чому залежить 
від ініціативи керівників, їх готовності до здійснення аналізу, розробки 
заходів для підвищення конкурентоспроможності. 

Актуальність і практична значущість питання стратегічного плануван-
ня викликає інтенсивні наукові дослідження, що знаходить відображення 
в активності публікацій - 1547 (за 2015-2019рр.) статей присвячені про-
блемам стратегічного планування в промисловості. Актуальність вдо-
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сконалення методів стратегічного планування з урахуванням сучасних і 
перспективних інституційних, економічних характеристик наукомістких 
галузей визначають українські та зарубіжні вчені.

В результаті аналізу наукових робіт, можна зробити висновок про те, 
що в більшості джерел питання стратегічного планування на підприєм-
ствах і прийняття управлінських  рішень щодо підвищення конкуренто-
спроможності, розглядаються окремо один від одного.

Метою нашого дослідження є розробка рекомендацій стратегічного 
планування підприємств  для підвищення конкурентоспроможності. 

Для досягнення сформульованої мети поставлені такі основні завдання:
– визначити сутність поняття «довгострокове планування»;
– проаналізувати  інноваційні  позиції  стратегічного планування;
– систематизувати головні показники довгострокового планування;
– провести  аналіз діяльності підприємства ТОВ «Умань Трейд»;
– дослідити  загальні характеристики та провести  оцінку  викори-

стання кадрового потенціалу підприємства;
– розробити  алгоритм стратегічного планування ТОВ «Умань 

Трейд»;
– створити  дорожню карту стратегічного планування розвитку під-

приємства ТОВ «Умань Трейд.
Об’єктом дослідження є ТОВ «Умань Трейд».
Предмет дослідження становлять організаційно-економічні відноси-

ни, що виникають в процесах розробки і впровадження стратегічного 
планування. 

Теоретичну і методологічну основу дослідження формують зміст, 
висновки і результати фундаментальних і прикладних робіт провідних 
іноземних та українських вчених і фахівців в області стратегічного 
управління.

Рішення поставлених завдань будується на основі системного прин-
ципу. Матеріали дослідження, оброблені з використанням прийомів 
статистичного аналізу, структурної угруповання, порівняльного аналізу. 

В результаті дослідження розроблено алгоритм довгострокового пла-
нування підприємства, що враховує сучасні зміни та вимоги, а тому може 
розглядатися як уточнюючий сучасні наукові уявлення про управління 
процесом стратегічного планування стосовно високотехнологічних під-
приємств.

Показано як підприємство прагне зайняти в тактичних, перехідних 
періодах на траєкторії руху до «лідерської» позиції» в умовах високої 
конкуренції.. Формулювання бачення професійних компетенцій дається 
менеджментом підприємства в процесі проведення «стратегічних сесій» - 
організаційних зустрічах робочої групи з планування стратегії. На відміну 
від інших підходів, в яких може бути використано експертне, консалтин-



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 67

гове бачення, професійні компетенції це виключно внутрішнє розуміння 
менеджментом середньострокових перспектив підприємства.

Основною платформою вибору стратегії є метод стратегічного плану-
вання підприємства ТОВ «Умань Трейд».  В її основі - вибір траєкторії 
стратегічного розвитку в векторі інноваційного та виробничого розвитку. 
Критерії вибору висловлюють зовнішні і внутрішні передумови (вияв-
лення в рамках SWOT-аналіз і бачення тактичних компетенцій) вибору 
траєкторії розвитку від «стартової» до «лідерської» позиції через інвес-
тиції в інноваційну і виробничу компоненту підприємства ТОВ «Умань 
Трейд». Зміст цієї ітерації на прикладі підприємства ТОВ «Умань Трейд» 
детально розглянуто та представлено результатом визначення вибору в 
векторах інноваційного та виробничого розвитку - «проривна» стратегія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделю-

вання: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009.-360с.
2. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом 

організації: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2010.-188с.
3. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – 

К.: Професіонал, 2010.-320с.
4. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посіб. – Львів, ЛТД, 

2010.-345с.
5. Мізюк Б.М. Стратегічне управління підприємством. – Львів: ЛКА, 2009.-388с.
6. Мартиненко М.М., Ігнатієва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К.: 

Каравела, 2009.-320с.
7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – 

М.: Дело, 2010.-704с.
8. Москалюк В.Є. Планування діяльності підприємства: Навч. - метод. посіб. – 

К.: КНЕУ, 2010.-252с.



68                       Вплив чинників пандемії COVID-19 на світову економіку та бізнес

Канигіна В. І.
Київський інститут бізнесу та технологій

м. Київ

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО РОЗВИТКУ 
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ  В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

РИНКУ ПРАЦІ
Серед комплексу проблем менеджменту особливу роль грає проблема 

вдосконалення управління персоналом фірми. Задачею цієї області ме-
неджменту є підвищення ефективності виробництва за рахунок всебічного 
розвитку і розумного застосування творчих сил людини, підвищення рівня 
його кваліфікації, компетентності, відповідальності, ініціативи.

Управління персоналом включає багато складових. Серед них: ка-
дрова політика, взаємини у колективі, соціально-психологічні аспекти 
управління. Ключове же місце  займає визначення способів підвищення 
продуктивності, путей росту творчої ініціативи, а також стимулювання 
і мотивація робітників.

Управління організацією в наш динамічний час представляє собою 
складну роботу, яку неможливо виконувати успішно, керуючись простими 
сухими завченими формулами. Керівник повинен сполучити розуміння 
загальних істин і значимості численних варіацій, завдяки яким ситуації 
відрізняються одна від іншої.

Керівник - це обличчя, наділене особистими повноваженнями прийнят-
тя рішень і управління людьми. Він несе за це повну відповідальність, як 
матеріальну, так і моральну. Керівникам приходиться виконувати багато 
різних функцій, вирішувати різноманітні задачі.

Як відомо, керівники працюють з великою перенапругою, в останній 
час стрес став для них справжнім лихом. Найчастіше керівник, який керує 
багатою кількістю людей, витримують на посаді два-три роки, а потім 
йдуть в тінь. Для того, щоби ефективно працювати на займаному посту, 
потрібні великі теоретичні знання, висока кваліфікація і багаторічний опит 
роботи. Коли Ви заповнюєте анкету при прийомі на роботу менеджером, 
в ній обов’язково будуть ці три параметра.

У кінці ХХ віку управлінець - це не покликання, а професія. Менеджер 
повинен постійно збільшувати і  обновляти запас своїх знань, добитися 
поваги колективу, піклуватися про зниження витрат на персонал. Сьо-
годні менеджер все більше зміщує акцент з управління виробництвом 
на роботу з персоналом. В цьому аспекті питання мотивації як однієї із 
функцій менеджера для мене - дуже цікава і актуальна тема для дослі-
дження. При постійно зростаючому ринку попиту на труд і підвищенням 
вимог зі сторони робітників до організації їх праці, саме менеджер, який 
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звертає більше інших увагу проблемі мотивації персоналу, доможеться 
кращих результатів. 

Мотивація – це те, що заставляє людей діяти. Кажучи інакше - це те, що 
заставляє їх вкладати зусилля і енергію в те, що вони роблять. Позитива 
мотивація виникає тоді, коли до людині звертаються  із просьбою, але вона 
зникає, коли людей «примушують» підкоритися вимозі. По своєї природі 
і прояві мотивація індивідуальна для кожної людини, і все залежить від 
«сукупності» обставин на даний момент, все це свідчить про доцільність 
дослідження проблеми мотивації праці в управлінні персоналом на під-
приємствах і обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Мета наукової роботи - розробка пропозицій щодо удосконалення 
розвитку системи мотивації персоналу в сучасних умовах ринку праці.

Відповідно до наміченої мети були вирішені наступні завдання:
– визначені  ролі мотивації та стимулювання на ринку  праці; 
– проведено аналіз ринку праці та суб’єктів на ринку ;
– проаналізовані головні засади організації інноваційної  діяльності 

за рахунок  мотивації праці;
– охарактеризована стратегії управління людськими ресурсами  ТОВ 

«Альтіка Спектр»;
– розроблені пропозиції удосконалення мотивації  праці ТОВ «Аль-

тіка Спектр».
Об’єктом  дослідження  постає  ТОВ «Альтіка Спектр».
Предметом дослідження - система мотивації і управління персоналом 

на підприємствах України. 
Теоретико-методологічну основу дослідження склали науково-прак-

тичні праці вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені розвитку моти-
ваційних механізмів з метою вивчення факторів, що впливають на ефек-
тивність роботи співробітників.  Економічна теорія свідчить що сутність 
виробництва та управління ним не змінюється в процесі створення будь 
яких матеріальних благ, але зміст виробництва та управління у кожному 
конкретному випадку буде різним.

Для досягнення поставленої мети кваліфікаційної роботи застосову-
валися методи узагальнення, порівняльного аналізу і моделювання. Для 
виявлення залежності факторів, що впливають на ефективність роботи.

Інформаційну базу дослідження склали українські та зарубіжні наукові 
дослідження, статистичні бази даних, відомості офіційних статистичних 
органів. У процесі дослідження були використані статистичні збірники, 
нормативно-правові документи, публікації періодичної преси, інформа-
ційні ресурси всесвітньої мережі Інтернет та ін. 

Методологічну базу дослідження становить комплекс методів систем-
ного аналізу: методи експертних оцінок, моделювання, методи графічного, 
статистичного і табличного аналізу.
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НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
Наймання кадрів є вихідним етапом в процесі управління персоналом 

підприємства. Етап відбору персоналу є вкрай складним та відповідальним 
процесом в роботі організації, у якому залучена велика кількість фахівців 
для кращого результату. 

Можна впевнено стверджувати, що від якості роботи фахівців кадро-
вих служб залежить в цілому успішне функціонування підприємства, а 
допущені ними помилки під час відбору персоналу можуть негативно 
вплинути на ефективність роботи організації [6, c. 53].

Способи відбору персоналу можна поділити на дві групи — традиційні 
та нетрадиційні. 

Основою традиційних методів відбору потрібного працівника є створен-
ня   загального портрету кандидата, під час якого аналізується його освіта, 
минулий досвід, погляди та переконання [1, c. 215]. Отже, без традиційних 
методів обійтися вкрай важко і саме тому вони завжди будуть актуальними.

До нетрадиційних методів підбору персоналу сьогодні вдається все 
більше роботодавців. Аналіз практичної діяльності сучасних підприємств, 
які намагаються досягти високої ефективності своєї діяльності, свідчить, 
що досить часто роботодавці замість звичайних методів підбору персо-
налу використовують лише нетрадиційні способи. Це, в свою чергу, дає 
можливість підібрати найкращих претендентів. 

Більшість методів викликають непорозуміння у людей, але все ж таки 
кожна організація може використовувати та комбінувати дані методи на 
власний розсуд. 

Тому не існує єдиного методу, який дозволить за короткий термін 
часу, ефективно та з мінімальними витратами здійснити підбір персоналу. 

Слід зазначити, що оскільки постійно відкриваються нові способи пе-
ревірки кандидатів, то нижчезазначений перелік нетрадиційних методів 
не буде вичерпним (табл. 1).
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Таблиця 1

Нетрадиційні методи підбору персоналу 
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Отже, питання підбору кадрів і формування ефективної команди стоїть 
досить гостро. Склад персоналу організації суттєво впливає на її успіх. 
Відбір персоналу, на сьогоднішній день, здійснюється за допомогою 
численних методів.

Традиційні методи оцінки нових і потенційних працівників є найпо-
ширенішими і використовуються у практиці багатьох компаній. Вони 
дозволяють заощадити витрати та час на відбір персоналу, однак вони 
не дають 100% гарантії правильного вибору.

Нетрадиційні методи використовуються з метою отримання інформації 
про людину як про особу, її характер, особистість тощо.

В сучасних умовах дані методи відбору персоналу стають все більш 
актуальними та виявляють не тільки глибинні якості особистості, які не-
минуче проявляться, а також й внутрішні мотиви, установки та комплекси, 
якими людина, як правило, не може управляти. Тому вивчення і застосу-
вання знань психології, соціології, конфліктології, соціоніки при відборі 
персоналу свідчить про професійний підхід сучасної кадрової служби 
організації з виконання своїх обов’язків й забезпечення збалансованого 
складу співробітників, що, в свою чергу, сприяє виконанню головної місії 
організації та збільшує тривалість її життєвого циклу [4, с. 152].

Кожна організація визначає для себе, який з методів найбільш ефектив-
ний для досягнення найкращого результату з відбору персоналу. Розгля-
нувши нетрадиційні методи оцінки кандидатів, які використовуються під 
час підбору персоналу в організаціях, можна зробити висновок, що немає 
поганих і хороших методів відбору персоналу - є такі, що підходять або 
не підходять конкретній компанії, посаді та ситуації. Тому для формуван-
ня якісної та гнучкої системи кадрового складу, кожна HR-служба може 
обирати методи, які найбільш відповідають цілям та інтересам компанії.

Проведений аналіз методів підбору персоналу свідчить, що переважна 
більшість кадрових служб в своїй діяльності застосовують велику низку 
нетрадиційних методів відбору персоналу, хоча й мають сумнів щодо  
ефективності їх застосування. Це є очевидним та зрозумілим, оскільки, 
на нашу думку, інформацію, отриману під час їхнього застосування, варто 
використовувати лише як додаткову в сукупності з традиційними мето-
дами та, ні в якому разі, не використовувати її як основну, приймаючи 
рішення про прийняття працівника на роботу. 
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АНАЛІТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Ринкові умови господарювання кардинально змінили роль ціни. Вона 
стала економічним важелем, що суттєво впливає на результати вироб-
ничої, фінансової та соціальної діяльності кожного господарюючого 
суб’єкта. Обґрунтована ціна забезпечує фінансову стійкість підприєм-
ства, його здатність йти на свідомий і виправданий фінансовий ризик, 
виступає одним із найважливіших факторів конкурентної боротьби. Саме 
цінова політика, під якою розуміють модель прийняття рішень, що гнуч-
ко реагує на зміни кон’юнктури ринку і спрямована на досягнення цілей 
підприємства, забезпечує його адаптивність і конкурентоспроможність. У 
зв’язку з цим значним і суттєвим для системи менеджменту підприємства 
є встановлення обґрунтованої ціни на продукцію власного виробництва і 
розробка ефективної політики управління нею. 

Розгляду теоретичних і практичних аспектів маркетингової цінової 
політики присвячені праці таких науковців, як Л. В Балабанова, М. І. 
Бєлявцев, А. О. Длігач, А. І Ковальов, Т. Т. Негл, М. А Окландер, В. Ф. 
Паршин, І. В. Петенко, І. В. Прозорова, О. П. Чукурна, Л. О. Шкварчук 
та інші[1].Однак, попри значний інтерес до цієї проблеми, питання ана-
літичного обґрунтування процесу ціноутворення потребують ретельного 
опрацювання як у науковому, так і в прикладному аспекті. 

Як свідчить практика діяльності підприємств досліджуваної галузі, 
в основу формування ціни покладено рівень витрат виробництва. Ос-
новні переваги цього методу ціноутворення полягають у його простоті, 
адже він дозволяє встановлювати межу ціни, нижче якої остання може 
опускатися тільки за виняткових обставин і на обмежений період часу. 
Реалізація пива за встановленою таким методом ціною дає можливість 
підприємству відшкодувати всі свої витрати і отримати прибуток у заз-
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далегідь необхідному розмірі. Можна зробити висновок, що цей метод 
відображає традиційну орієнтацію на виробництво і, меншою мірою, на 
ринковий попит. Однак зміна ситуації на ринку пива вимагає формування 
гнучкої цінової політики. 

Ціноутворення є інструментом менеджменту підприємства і, відповід-
но, засобом досягнення його цілей. Воно допомагає у вирішенні наступних 
стратегічних завдань: впровадження і сприяння продажу на ринку нових 
сортів продукції; виходу на нові ринки збуту, або розширення сфери 
впливу на освоєних сегментах; зменшення, збільшення або стабілізації 
виробництва; збереження прибутку, особливо в періоди інфляції та інших 
економічних потрясінь. Вважаємо, що процес розробки загальної стратегії 
розвитку пивоварного підприємства, у тому числі концепції ціноутворен-
ня, слід починати з аналізу операційної діяльності самого підприємства, 
а саме – аналізу обсягу і структури продукції, витрат на її виробництво 
і реалізацію, а також наявних можливостей розвитку. Тільки в цьому 
випадку ціноутворення стає невід’ємним інструментом стратегічних і 
тактичних планів розвитку підприємства, а не просто відособленою скла-
довою політики підприємства. Оскільки одним з основних факторів, які 
визначають політику ціноутворення, є рівень завантаження потужностей, 
то одним із завдань менеджменту є максимізація прибутку за умови їх 
максимального використання протягом року [3, C. 76]. 

Тут можливі дві ситуації, за яких виникає необхідність і можливість 
здійснення коригування ціни на пиво. Вони і визначають різні методичні 
підходи до формування цінової політики пивоварного підприємства, а 
саме: завантаження виробничих потужностей підприємства нижче мак-
симально можливого рівня; завантаження виробничих потужностей від-
повідає максимально можливому рівню. Розглянемо ситуацію, за якої є 
можливість збільшити обсяг випуску пива і дії менеджменту пивоварного 
підприємства щодо встановлення ціни в такій ситуації. Слід зауважити, 
що причиною низького рівня завантаження виробничих потужностей є не 
тільки високий рівень цін на пиво, але і ефективність збутової діяльності 
підприємства та обґрунтований вибір сегментів ринку пива. 

Виходячи з вищесказаного, можемо зробити висновок, що формування 
ціни на пиво повинно спиратися насамперед на фактори, які належать до 
попиту, а ніж до пропозиції, тобто на оцінці того, скільки покупець може 
і хоче заплатити за певний товар [5, C. 320]. 

Отже, можна зробити висновок, що рекомендації щодо формування 
цінової політики тільки на основі оцінки обсягу виручки від реалізації 
продукції, або на основі того, що зменшення виручки на одиницю продук-
ції обов’язково буде компенсовано збільшенням обсягу продажу, на наш 
погляд, є мало аргументованими. Додаткові продажі як наслідок зниження 
ціни повинні приносити підприємству прибуток, який і є «поверненням 
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капіталу», вкладеного в зниження рівня цін. Відповідно, зниження ціни 
необхідно розглядати як управлінське рішення про інвестування капіта-
лу і оцінювати його таким чином, як будь-яке інше рішення про покра-
щення продукції (наприклад, рішення відносно рекламної діяльності), 
тобто на основі результатів аналізу «витрати-прибутки». Таким чином, 
підприємству необхідно розрахувати обсяг прибутку, який воно отримає 
внаслідок коригування ціни. Вважаємо, що найбільш прийнятним мето-
дом проведення коригування цін з орієнтацією на максимально можли-
вий фінансовий результат є метод послідовного розгляду всіх варіантів 
зниження ціни [6, C. 149]. 
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України, Екон. ф-т. - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2011. – 288 с.
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м. Вінниця

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
ПІДПРИЄМСТВА

Розробка маркетингової стратегії підприємства – це процес створення 
і практичної реалізації генеральної програми дій підприємства. Її мета – 
ефективне розміщення ресурсів для досягнення цільового ринку. Предме-
том маркетингової стратегії є вирішення питань щодо того, які продукти 
(стратегічні простори) мають бути освоєні підприємством і яким чином 
це можна виконати. При цьому основними завданнями у розробці марке-
тингової стратегії є такі [1, C.47]:

– визначення цілей та напрямів діяльності підприємства;
– координація різних напрямів діяльності;
– оцінка слабких і сильних аспектів підприємства, його ринкових 

можливостей та загроз з боку ринку;
– визначення альтернативних варіантів реалізації напрямів діяльності 

підприємства;
– створення умов для ефективного розподілу продукції підприємства;
– оцінка маркетингової діяльності підприємства.
Маркетингова стратегія – це раціональна, логічна структура, через 

використання якої підприємство розраховує вирішити свої маркетингові 
завдання. Вона складається з визначених стратегій щодо цільових ринків, 
комплексу маркетингу та витрат на останній.

Найвідомішими маркетинговими стратегіями є такі [3, C. 79]:
– «ціна – кількість» – підприємство орієнтується на помірні ціни 

та значні обсяги збуту продукції, виробництво великої кількості 
стандартизованої (масової) продукції на широкому ринку (неди-
ференційований маркетинг) за рахунок використання ефективно 
опрацьованих технологій, які дозволяють знижувати витрати та 
ціни;

– «стратегія переваг» – підприємство створює або має стабільну пе-
ревагу над конкурентами завдяки можливостям зміни технологій 
виробництва, розвитку сервісу і логістики, що дозволяє вести не-
цінову конкуренцію за рахунок товарів, які відомі на ринку своїми 
унікальними характеристиками (диференційований маркетинг).

Для вибору прийнятної маркетингової стратегії потрібно узгодити 
цілі маркетингу із загальними цілями підприємства з метою запобіган-
ня протиріччям маркетингової стратегії та загальної стратегії розвитку 
підприємства. На вибір маркетингової стратегії впливає також позиція 
підприємства на ринку, забезпеченість його ресурсами, рівень витрат на 
виробництво й маркетинг. 
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Маркетингові дослідження – це процес збирання та аналізу інформації, 
необхідної для прийняття маркетингових рішень. Маркетологи повинні 
передусім виявити проблему й узгодити цілі дослідження. Чітко визна-
чена проблема – це вже половина шляху до її вирішення. Цілі можуть 
бути [2, C. 39]:

– пошуковими: наприклад, збір попередніх даних, які висвітлюють 
проблему та допомагають виробити гіпотезу;

– описовими: наприклад, вони передбачають опис якихось явищ;
– експериментальними: перевіряють причини і наслідки та їхній вза-

ємозв’язок, наприклад, еластичність попиту на продукцію.
На другому етапі необхідно виявити вид інформації, яка цікавить, або 

наявність того чи іншого виду інформації. Інформація для маркетингових 
досліджень поділяється на:

– первинну – збирається з певною метою та безпосередньо учасни-
ками маркетингових досліджень;

– вторинну – інформація, яка вже існує і була зібрана для інших 
цілей.

Збір інформації – найтриваліший етап дослідження. На цьому етапі 
найбільше припускаються помилок. Під час збору інформації застосо-
вуються кабінетні та польові дослідження. Кабінетні дослідження вико-
ристовуються для збору вторинних джерел інформації, а польові – перед-
бачають збір первинної інформації.

Аналіз зібраної інформації – це виявлення з усієї сукупності зібраних 
даних найважливішої інформації та результатів. Одержані дані зводяться 
в таблицю, і проводиться їх аналіз за допомогою статистичних методів. 
На останньому етапі на основі одержаних даних складається звіт про 
маркетингове дослідження. 

Маркетинговий план – це письмовий документ, який містить розподі-
лені за плановим періодом завдання та заходи з розвитку маркетингового 
комплексу підприємства. 

Резюме маркетингового плану повинно містити стислу характеристику 
самого маркетингового плану із зазначенням найвагоміших показників. 
Зазвичай воно складається після завершення процесу розробки та уз-
годження даного плану. В аналізі досягнутого рівня підприємства дається 
історична довідка про його стан і діяльність та наводяться основні показ-
ники діяльності підприємства у динаміці. 

Цей розділ плану повинен також містити опис цільового ринку й по-
ложення підприємства на ньому. Дається опис ринку щодо його розмі-
ру, основних сегментів і потреб покупців, проводяться аналіз факторів 
середовища, огляд основних товарів, наводяться перелік конкурентів 
та їх оцінка, показані канали розповсюдження продукції. Розділ також 
містить аналіз привабливості галузі загалом і за конкретними цільовими 
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ринками. Наприкінці повинні бути представлені аналіз продажу, основ-
ні показники в динаміці та висновки, тобто на основі наведених даних 
мають бути розроблені прогнози продажу і становища підприємства на 
ринку на плановий період.

Окрема увага має бути приділена маркетинговим цілям, які виклада-
ються в окремому розділі. Маркетингові цілі повинні бути чітко визначені, 
мати часові обмеження та кількісний вираз.

Маркетингова стратегія викладається в окремому розділі. Дається опис 
стратегії та її обґрунтування.

Маркетингові програми передбачають перелік дій підприємства для 
досягнення маркетингових цілей, наприклад, поширення реклами у за-
собах масової інформації, проведення презентацій і рекламний акцій, 
розповсюдження рекламних сувенірів між клієнтами тощо.

У розділі «Фінансові документи» наводяться фактичні дані за попе-
редні роки та надаються прогнози щодо майбутніх витрат і надходжень 
від маркетингової діяльності. Тут передусім складається бюджет марке-
тингу, який передбачає повний перелік усіх витрат на маркетинг, зокрема 
розробку та просування товару, на розповсюдження, на маркетингові про-
грами, а також містить прогноз надходжень, які очікуються в результаті 
маркетингових дій. Бюджет може складатися з урахуванням показників 
цільового прибутку й на основі оптимізації прибутку. Всі ці методи та-
кож передбачають застосування методів та інструментів математичного 
програмування.

Моніторинг і контроль за виконанням маркетингових планів поляга-
ють у тому, що спеціалісти з маркетингу зіставляють поточні показники 
з плановими та відповідно коригують план. Наприклад, контроль прибут-
ковості передбачає визначення фактичної прибутковості різних товарів, 
територій (регіонів), сегментів ринку, торговельних каналів.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ КОМПАНІЇ 
TESLA  MOTORS

Господарська діяльність підприємства у фінансовому аспекті в ос-
новному проявляється в швидкості обороту його коштів. Рентабель-
ність компанії відображає рентабельність її діяльності. Аналіз бізнесу 
та прибутковості вивчає рівні та динаміку різних фінансових оборотів 
та показників прибутковості, які є відносними показниками фінансових 
результатів діяльності компанії. Аналіз та оцінка ділової активності 
здійснюється на якісному та кількісному рівні. Якісний аналіз базується 
на оцінці діяльності компанії за неформальними критеріями: обширність 
ринків збуту (внутрішнього та зовнішнього), ділова репутація компанії, 
її конкурентоспроможність, наявність постійних постачальників та спо-
живачів, довгострокові продажі, контракти, імідж, бренд тощо.Кількісні 
критерії економічної діяльності характеризуються системою абсолютних 
та відносних показників належать обсяг реалізованої продукції, товарів, 
робіт, послуг, прибуток, сума іноземного капіталу, оборотний капітал, 
грошовий потік тощо.

Під час аналізу вирішуються такі завдання: дослідження та оцінка 
тенденцій зміни показників економічної діяльності; вивчення впливу ос-
новних факторів, що спричинили зміни показники ділової активності та 
розрахунок масштабу їх конкретного впливу; узагальнення результатів 
аналізу, розробка конкретних заходів залучення виявлених резервів до 
торгів.

Аналіз та оцінка ділової активності та показників ефективності. Основ-
ні фактори оцінки економічної діяльності, можна представити у вигляді 
переліку, що використовуються та застосовуються при оцінці діяльності 
компанії:

1. Коефіцієнт оборотності активів. Він показує кількість проступків 
компанії, скоєних шляхом циркуляції багатства за проаналізований 
період.

2. Тривалість одного обертання. Він характеризує тривалість одного 
обороту всіх включених активів.

3. Коефіцієнт оборотності  основних фондів. Він представляє цикл 
активів нерухомості компанії в аналізованому році.

4. Тривалість одного обороту основних фондів. Він характеризує 
тривалість одного обороту нерухомих активів.

5. Коефіцієнт оборотності  оборотних активів. Він показує швидкість 
руху активів компанії в аналізованому періоді.
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6. Тривалість одного обороту оборотних активів. Він виражає час 
обороту рухомого майна в аналізованому періоді, тобто тривалість 
виробничого циклу підприємства.

7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу. Він відображає актив-
ність капіталу, ефективність використання капіталу, незалежно від 
їх джерел, визначає скільки разів на рік відбувається повний цикл 
виробництва і товарообігу, що приносить прибуток, або визначає, 
скільки грошових одиниць реалізованої продукції передається кож-
ною одиницею майна. 

Tesla Motors Incorporated - американська компанія, що спеціалізується 
на виробництві електричних автомобілів та сонячних панелей.Ринок елек-
тричних автомобілів оцінюється як перспективний з точки зору інвести-
ційної привабливості.Однак тривалий час Tesla демонструвала негативний 
прибуток. Позитивне значення було досягнуто лише у третьому кварталі 
2018 року, але загальний річний чистий збиток склав 976,09 міл. доларів.
На підставі результатів фінансового аналізу можна зробити висновок, що 
фінансовий стан Тесла покращився наприкінці 2018 року. Однак через 
історичні особливості компанії немає сенсу говорити про стабільність та 
подальше зростання прибутку.Згідно з фінансовою звітністю за перший 
квартал, компанія Tesla показала , що вона може зростати , і виготовля-
ти якісні авто на кінець 2018 року. Згідно з ринковими мультиплікато-
рами, порівняльні характеристики яких представлені в таблиці 1, Tesla 
вважається найдорожчою компанією.Порівняно з іншими компаніями, 
фінансовий стан Tesla можна оцінити як недостатньо стабільний.Таким 
чином, на основі результатів фундаментального аналізу можна зробити 
висновок, що наприкінці 2018 року фінансове становище компанії почало 
покращуватися, вперше за багато років було зафіксовано щоквартальний 
прибуток.Автомобілі компанії, які були випущені в 2018 році, стали лі-
дерами ринку.Ця галузь вважається однією з найбільш перспективних. 

Перелічимо всі сильні сторони  Tesla : автомобілі, що не мають анало-
гів; чисте виробництво, якісний продукт; PO в електромобілях; технологія 
-автопілот та масив даних; співпраця з SpaceX та «Нудною компанією»; 
електричне обладнання будинку; мережа надзарядних пристроїв; акуму-
лятори; гігафабрики.

Висновок. Аналіз проведеної діяльності дозволяє визначити, наскільки 
ефективно компанія використовує свої ресурси.

Вже було описано показники, що характеризують економічну діяль-
ність, включають показники товарообігу та рентабельності.

Сьогодні існує багато програм, що автоматизують процес економічного 
аналізу, включаючи аналіз бізнесу.

На прикладі цієї компанії я можу зазначити як важливо проводити 
аналізи своєї діяльності. Ми бачимо як аналіз вплинув  на цю компанію, 
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на їх прибуток , на ефективність роботи компанії , на місце цієї компанії 
у світі зараз . На мою думку ця компанія , ще більш буде захоплювати 
сердця людей в усьому світі . Так як світ зараз повністю переходить на 
електрику.  

Куранда А. Л.
Київський інститут бізнесу та технологій

Київ

СТАБІЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ 
В КОЛЕКТИВІ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Сприятливий психологічний клімат колективу установи є багатофунк-
ціональним показником рівня розвитку колективу. Проблема вивчення 
стабілізації психологічного клімату в колективі постає нагальною про-
блемою в психології сьогодення.

Психологічний клімат – це домінуючий у конкретному колективі від-
носно стійкий психічний настрій, який формується на основі психічного 
відображення умов життя та діяльності в міжособистісній взаємодії. 

В ході становлення клімату складається система міжособистісних вза-
ємин, що визначають самопочуття кожного члена групи. Психологічний 
клімат колективу вказує на домінуючий тон суспільного настрою колекти-
ву. Важливим критерієм здорового психологічного клімату є переважання 
атмосфери взаємної поваги, товариського духу, принциповості, високої 
дисциплінованості, вимогливості та відповідальності. 

Загалом психологічний клімат розглядається не лише через призму 
відносин людини як до самої себе, оточуючих, виконуваної роботи та 
навколишнього світу з урахуванням об’єктивності стану, але й з точки 
зору можливості проявити дані відносини в реальній комунікації. 

У формуванні позитивного психологічного клімату колективу велике 
значення відіграє особистість керівника. Завдяки своїм вольовим якостям 
– відповідальності, вимогливості, самостійності у прийнятті заключного 
рішення, він має правильно організувати роботу та мінімізувати рівень 
конфліктності у колективі. 

На психологічному рівні задоволеність відтворюється співвідношен-
ням того, що людина віддає, та того, що вона отримує. Однакові умови 
можуть влаштовувати одну людину, але зовсім не підходити іншій. 

Арт-терапія виступає особливою формою не лише психодіагностики 
та психокорекції, а й розвитку особистості в цілому, оскільки ґрунтується 
саме на спонтанному творчому самовираженні за допомогою різних видів 
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мистецтв. К. Юнг відстоював ідею про те, що арт-терапія, як внутрішня 
потреба особистості, полегшує процес її саморозвитку через існуючий 
баланс між несвідомим і свідомим. Загалом методи арт-терапії базуються 
на припущені, що внутрішній світ індивіда відображається у візуальних 
формах з настання моменту спонтанної роботи людини з образотворчими 
матеріалами. У ході проведення арт-терапевтичного заняття провідною 
фігурою виступає людина, як особистість із бажанням до саморозвитку 
та розширення діапазону власних можливостей. 

Розрізняють наступні чотири напрямки арт-терапії: психофізіоло-
гічний, психотерапевтичний, психологічний, соціально-педагогічний. 
Вибірку склала група респондентів із 40 працівників мережі «Будинок 
іграшок» в м. Київ. За результатами дослідження встановлено, що по-
при те, що більшість осіб психологічну атмосферу у колективі вважають 
доброзичливою, наявні незначні дестабілізуючі фактори, що негативно 
впливають на неї та породжують певні загрози для успішного існування 
колективу. Недостатність розвитку згуртованості досліджуваного колек-
тиву зумовлюють необхідність розробки й впровадження психокорекцій-
ної програми стабілізації психологічного клімату в колективі. Арт-терапія 
розглядається в аспекті психокорекційного впливу мистецтва на суб’єкт, 
що проявляється в реконструкції психотравмуючої ситуації особистості 
за допомогою творчої діяльності, а саме виведенні глибинних пережи-
вань в зовнішню форму через продукт художньої діяльності, що сприяє 
оптимізації міжособистісної взаємодії, збалансованості відносин різних 
особистісних утворень, з подальшим впливом на створення сприятливого 
психологічного клімату колективу. 

Підвищення рівня розвитку психологічного клімату в досліджувано-
му колективі є можливим за умови спеціально-організованої діяльності 
респондентів, що становить основу створеної нами психокорекційної 
програми. Значно ефективнішою за діяльність групи є діяльність коман-
ди, яка утворюється з робочої групи завдяки проведенню спеціальних 
заходів, спрямованих на більш детальне розкриття творчого потенціалу 
усіх членів команди. 

Психокорекційна програма стабілізації психологічного клімату в ко-
лективі засобами арт-терапії спрямована на створення позитивних емо-
ційних установок на довірливе спілкування, покращення взаєморозуміння 
співробітників, згуртування колективу, тобто покращення психологічного 
клімату в колективі.
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КОРОТКА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КОНГО

Розділ. 1. Презентація першого поверху. Географічне розташування
Демократична Республіка Конго - це величезна державна територія, 

розташована в самому серці Африки. З площею 2345 410 км2, що про-
стягається від 5°30‘північної  широти до 13 ° 50’ південної  широти і 12° 
15‘до 31°15’ довготи, вона зарахована до світових велетнів. У цьому, 
іноді кваліфіковано, дій сно пояснювати неосяжність своєї  території  як 
«субконтинент» або навіть «континент всередині континенту».

Після недавнього розколу Судану на дві краї ни, Демократична Респу-
бліка Конго зараз є другою за величиною африканською краї ною за те-
риторіальною площею, відразу після Алжиру. Невелике порівняння, щоб 
краще зрозуміти гігантизм конголезської  території : площа Демократичної  
Республіки Конго у чотири рази перевищує площу Франції , вісімдесят 
разів площі Бельгії  та чверть площі всього Європей ського Союзу.

Якби це було в Латинській  Америці, воно було б третім після Бразилії  
та Аргентини. Він міг би опинитися в такому ж положенні, якби знахо-
дився в Азії , позаду Китаю та Індії  (крім Росії ).

Через простор цієї  національної  території  потрібно мінімум дві години 
польоту літака, щоб перетнути з півночі на південь або зі сходу на захід 
Демократичну Республіку Конго, що посіла 12 місце у світі. З точки зору 
поверхневий  розмір.

Краї ну перетинають два часові пояси з різницею в годині між східною 
та західною частинами.

Столиця Кіншаса, розташована на краю величної  річки Конго, знахо-
диться в тому ж часовому поясі, що і Брюссель та Париж.

Демократична Республіка Конго має 9 165 км спільного кордону з 9 
сусідніми краї нами, що становить значний  актив на декількох рівнях, 
включаючи інвестицій ний .
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Розділ.2. Основні економічні центри
У ДРК є три міста-флагмани, оскільки ці міста об’єднують велику 

кількість важливих заходів з усієї  республіки.
1. Кіншаса: адміністративний  суб’єкт із особливим статусом, виконує 

роль адміністративного, економічного та культурного центру R.D.C. 
У цьому місті дуже висока концентрація економічної  діяльності 
та послуг.

2. Лубумбаші: є най більшим промисловим та комерцій ним центром 
ДРК (мідна столиця).

3. Матаді: портове місто ДРК - справжні двері, відкриті назовні для 
всієї  краї ни.

На провінцій ному рівні всі провінції  республіки виявляються важли-
вими, оскільки багатство ДРК справедливо розподілено. Кожна провінція 
має важливі активи для краї н, хоча провінції  Бас-Конго та Катанга суттєво 
сприяють економіці Конго.

Багатство сировини та лісів у ДРК
Діаманти, колтан, мідь, ліси, гідроелектростанція ... природа зіпсувала 

Демократичну Республіку Конго. Але бельгій ська колонізація та послі-
довні сили після Незалежності (1960) розтратили ці ресурси, що збагатило 
лише правителів та ї х іноземних союзників. Свідоте, апокаліптичний  стан 
дорожньої  інфраструктури: багато конголезських провінцій  зараз краще 
пов’язані з сусідніми державами, на сході та півдні, ніж з рештою ДРК. 
Пограбування ресурсів елітами Кіншаси заохочує кожен регіон зберігати 
прибуток, отриманий  із природних ресурсів, знай дених на й ого території , 
на шкоду національній  солідарності. Основне питання, як конституція, 
прий нята в грудні минулого року, передбачає встановлення напівфеде-
ральної  системи

Багатство ДРК: ключ до розуміння вій ни в Північному Ківу
Офіцій ним пусковим механізмом для цієї  нової  вій ни є формування 

групи повстанців. Зброй ні сили, які роками ведуть бої  на сході Демокра-
тичної  Республіки Конго.

Згідно з офіцій ним звітом ООН, цей  рух складається з конголезців, 
переважно тутсі, яких підтримує Руанда. Ці тутсі претендують на кон-
голезську національність, яку вони отримали за президентства Мобуту в 
1972 році. Незважаючи на це, деякі залишаються прихильними до свого 
етнічного походження і насправді не асимілюються в краї ні.

Згідно з доповіддю ООН, повстанців підтримує в основному уряд 
Руанди та більшість угандій ців, що належать до меншин. Багато членів 
повстанців є конголезцями руандій ського походження. Кігалі виявляє з 
ними солідарність. Але не лише з етнічної  симпатії  Руанда підтримує цей  
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бунт. Кігалі зацікавлений  у підтримці ситуації  незахищеності у східній  
частині Конго.

Окрім задоволення від дестабілізації  діяльності ДРК, Руанда бачить і 
ї ї  економічні інтереси. Нестабільність на кордоні сприяє торгівлі людьми,  
поширенням корисних копалин.

Маріянко О. С. 
Вінницька філія Київського інституту бізнесу та технологій

м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА

Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супрово-
джується значними економічними суперечностями, зумовленими особли-
вістю ринкової трансформації в умовах глобалізаційних процесів. 

Створення і нормальне функціонування підприємств будь-якої форми 
власності неможливе без формування достатнього обсягу власного капіта-
лу. Власний капітал утворюється за рахунок особистої участі власників у 
його формуванні. При цьому, створюючи капітал підприємства, власник 
частково втрачає прямий зв’язок з капіталом, і він фактично стає власним 
капіталом підприємства, а не власника. Власний капітал, зазвичай, вкла-
дають у довготермінові майнові цінності, а тому його капіталізація досить 
висока, іноді наближаючись до 100 %. Власний капітал підприємства може 
формуватися як завдяки зовнішнім, так і внутрішнім джерелам коштів.

Однією із найважливіших проблем, з якою стикаються вітчизняні 
підприємства, є недостатня ефективність організації управління власним 
капіталом. З огляду на те, що власний капітал - найважливіший чинник 
економічного зростання, організацію управління власним капіталом 
підприємства необхідно трактувати як основну ланку усього комплексу 
заходів, спрямованих на його забезпечення.

Управління власним капіталом пов’язано не тільки з його формуванням 
і забезпеченням ефективного використання вже накопиченої його частини, 
і з наявністю відповідної методики. Як правило, при розгляді питань в 
області управління власним капіталом вивчаються методики розрахунку 
різних коефіцієнт і показників, етапи управління капіталом підприємства, 
побудова діаграм і т.п. Але крім методики необхідно приділяти увагу 
взаємодії фахівців фінансової сфери між собою й з фахівцями суміжних 
напрямків (наприклад, економічні, виробничі, постачальницькі, збутові 
підрозділи). 

На практиці, щоб ефективно управляти власним капіталом, підприєм-
ство повинна вирішити наступні проблеми:
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– ефективність використовуваної методології;
– підбір і організація персоналу, що реалізує дану методологію;
– забезпечення комплексного підходу для обліку й аналізу всіх фак-

торів (об’єднання всіх фінансових систем, що впливають на при-
йняття рішень);

– ліквідація обмежень операційних систем;
– прийняття своєчасних ефективних фінансових рішень [1].
Подолання зазначених проблем вчасно й у повному обсязі не тільки 

важливий, але й складний процес: при використанні невірної методології 
можливий і негативний результат; при адекватній методології фахівці, 
неефективно взаємодіючи й не приймаючи «правильних» рішень у стислий 
термін, також не дозволяють досягти підприємства очікуваного результа-
ту. Якщо ефективний взаємозв’язок фінансових служб налагоджений, але 
немає консолідованого обліку й аналізу, то дані розрізнені й не порівнян-
ні, а при наявності загального аналітичного поля неефективні операційні 
системи можуть звести весь результат до нуля, тому що управлінські рі-
шення приймаються без застосування інтегрованих фінансових систем [2].

Процес побудови системи управління власним капіталом можна пред-
ставити у вигляді наступних етапів [3]:

– вивчення й аналіз фактичної організаційної структури;
– вивчення й аналіз стратегії;
– вивчення й аналіз фактичної системи фінансового управління (ана-

ліз посадових інструкцій, аналіз структури фінансового документо-
обігу, оцінка відповідності кваліфікації фахівців займаної посади, 
аналіз рівня автоматизації фінансових процесів);

– коригування посадових обов’язків;
– розробка рекомендацій для вдосконалення поточної й фінансової 

діяльності;
– забезпечення інформаційної бази для прийняття обґрунтованих і 

своєчасних рішень.
Висновки. Система управління власним капіталом підприємства скла-

дається із двох функціональних підсистем: управління формуванням ка-
піталу та управління використанням капіталу. Управління формуванням, 
використанням та збереженням власного капіталу є основним у системі 
менеджменту, і має місце навіть на малих підприємствах, а от питання 
визначення ринкової вартості підприємства, дієвості її фінансово-гос-
подарської діяльності та формування оптимальної структури капіталу 
зазвичай мають місце лише на великих підприємствах.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ 
ПЕРСОНАЛУ

Безумовно, матеріальна мотивація є найголовнішим фактором під 
час пошуку роботи. Але вона втрачає свою актуальність, коли працівник 
заробляє достатньо, для того щоб забезпечити найголовніші потреби (со-
ціальне опитування показало, що достатня зарплата для українця складає 
від 18 до 22 тис. гривень) [4], або коли організація не має змоги забезпе-
чити заробіток, необхідний робітникові. У цих випадках виникає питання 
додаткової мотивації співробітників. 

Ми зробили опитування щодо факторів, які впливають на пошуки ро-
боти серед понад 550 осіб.  Це опитування показало, що 40 відсотків тих, 
хто шукав роботу потребували фінансів; 13% шукали іншу роботу просто 
тому, що вважали, що прийшов час для змін, а 22% хотіли поліпшити 
можливості навчання та кар’єрного зростання.

Взагалі, темі мотивації на роботі приділяється менеджерами, психоло-
гами та науковцями досить багато уваги.  Отже, які мотиваційні чинники 
найбільше впливають на пошук чи зміну роботи?

Одним з головних чинників мотивації робітників є відчуття сенсу і 
мети в своєму професійному житті - іншими словами, вони хочуть від-
чувати, що роблять свій внесок у розвиток компанії. 
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Фактично, більша кількість робітників були б готові заробляти менше 
грошей за можливість виконувати більш значиму роботу. Це  показує, 
наскільки насправді важливо бути значимим та відчувати свою роль у 
розвитку компанії чи розробці продукту. Як сказав експерт по продук-
тивності і лідерства Брайан Коллінз: «Кваліфікований працівник може 
звільнитися з компанії, якщо він або вона не бачить, як їх робота впливає 
на кінцевий продукт» [2] .

Іншим не менш важливим фактором є середовище, в якому працює ро-
бітник.  Корпоративна культура та команда може відігравати важливу роль 
в стимулюванні мотивації співробітників.  Як показало моє дослідження, 
люди стверджують, що відчувають себе щасливими і цінними на роботі, 
якщо працюють у дружній команді. Для того, щоб коллеги відчували 
задоволенні від роботи один з одним, потрібно, щоб у них формувалися 
дружні відносини та командний дух. Для цього більшість сучасних ком-
паній  влаштовують так звані team building активності. Вони включають в 
себе відпочинок разом, участь у заходах та змаганнях, подорожі, майстер 
класи, групові заняття спортом, та інше [3].

Не менш важливий вплив на мотивацію співробітників має визнання 
гарних результатів їх роботи та дружнє ставлення з боку керівництва. 
Це пов’язано з тим, що похвала співробітників має різні потужні ефекти, 
включаючи встановлення стандарту успіху, заохочення людей більше 
вірити в себе і підвищення шансів на утримання і залучення талантів.

Але визнання також має різні форми і має бути адаптоване до кожної 
людини. Деякі співробітники будуть дуже натхнені офіційним визнанням 
перед іншими колегами, наприклад сертифікатом, в той час як інші вва-
жали за краще б більш особисту і приватну похвалу [1]. 

Врешті-решт, найважливішим додатковим мотиваційним фактором, 
згідно нашого дослідження, є можливості для кар’єрного росту, навчання 
та особистісного росту. 

Дослідження LinkedIn показало, що 45 відсотків людей залишили свою 
стару роботу, принаймні, частково через побоювання з приводу відсутно-
сті можливостей для просування по службі, а не по іншим потенційним 
причинам.

Менеджери успішних компаній застосовують різні практики для забез-
печення потреби в розвитку. Наприклад, компанії пропонують заняття з 
вивчення англійської мови та вдосконалення так званних м’яких навичок. 
Також, робітникам пропонується можливості вертикального кар’єрного 
росту.  Наприклад, ІТ компанії мають шкалу професійності робітників, 
починаючи з початківця (джуніора) до сеньйора. Також, гарною практи-
кою є можливості міняти напрямок роботи, команду, вид діяльності, і, 
навіть, професію, в рамках однієї компанії.
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Таким чином, заробітна плата є основним та найвагомішим чинником 
мотивації на роботі. Хоча, існує достатня кількість факторів додаткової 
мотивації, які допомагають економити кошти підприємства, мотивувати 
робітників з достатньою заробітною платою, утримувати талановитих ро-
бітників, та допомагають уникнути професійного вигорання чи бажання, 
просто змінити місце роботи. Якщо робітник бачить сенс своєї роботи, 
визнання успіхів, працює в дружньому середовищі та має можливість 
професійного та кар’єрного росту, він почувається впевнено та комфорт-
но, тоді він  зацікавлений у розвитку компанії та працює на досягнення 
цілей організації. 
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СПЕЦИФІКА ВИБОРУ МІЖ СІМ’ЄЮ ТА КАР’ЄРОЮ 
СУЧАСНОЮ ЖІНКОЮ

Особистісна мотивації жінки до професійної чи родинної діяльності,  
визначається спонукальними силами, та зокрема її спрямованістю вну-
трішнього та зовнішнього вчинку. Розвиток мотиваційної сфери її особи-
стості забезпечується розвитком її відносин  і зв’язків з іншими людьми, із 
суспільством та людством у цілому. Процес мотиваційного вибору завж-
ди потребує актуалізації особистісних цінностей, смислів, що допомагає 
жінці внутрішньо оцінити важливість і значущість кожного її мотиву.

В сучасних умовах розвитку суспільства жінка має більше можливо-
стей реалізувати себе не тільки за рахунок виконання властивих їй природ-
них функцій, але й в усвідомленні своєї автентичності, повного розкриття 
особистісного потенціалу, пошуку різних форм соціально-політичної та 
культурної ідентичності [3].
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Нові умови сучасного суспільства нерідко заганяють жінку в жорсткі 
рамк. Проте, більшість українських жінок не готові відмовитись ні від сім’ї, 
ні від кар’єри. Важливість обох цих сфер для самореалізації сучасної жінки та 
для суспільства перебуває в стані актуалізації [2]. Успішна реалізація в шлю-
бі і сім’ї приносить багатьом жінкам позитивний емоційний стан, відчуття 
впевненості та стабільності, духовного балансу, наповнює життя особливим 
змістом [1; 3]. Професійна реалізація дає змогу змінити положення жінки в 
економічній і політичній сфері, реалізовувати свої здібності та професійні 
знання, переосмислити роль і місце жінки в сім’ї та суспільстві.

Таким чином, зміна соціального життя сучасної жінки та набуття но-
вої соціальної ролі надає їй нові можливості для реалізації і разом з тим 
пред’являє більш серйозні вимоги до неї. Бажання сучасної жінки реа-
лізуватися в сім’ї та кар’єрі забирає багато часу, сил та ресурсу, тому їй 
потрібно вибирати для себе  оптимальний шлях вирішення цієї дилеми.

Аналіз основних чинників мотивації вибору сучасних жінок, здійсне-
ний як на основі теоретичного, так і власного емпіричного дослідження, 
дозволив  виділити серед них найбільш вагомі, зокрема: тип виховання та 
сімейні відносини; рівень підтримки вибору жінки близьким оточенням; 
вплив гендерних стереотипів на розподіл соціальних ролей у суспільстві 
та на професійну діяльність жінок; наявність референта, який поєднує 
професійну діяльність з іншими сферами життя;  соціальне  схвалення 
або неприйняття рольової моделі жінки [1-5]. 

При дослідженні нами було використано наступні методики: методика 
Дж.Пауелла «Повнота життя», тест-опитувальник задоволеності шлюбом 
В. Століна, опитувальник «Інтегральна задоволеність роботою», тест сен-
сожиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. Леонтьєва. 

У дослідженні було опитано 40 жінок віком від 23 до 50 років. Всі вони 
були одружені та працевлаштовані на момент дослідження. Було виявле-
но, що всі жінки у різний спосіб опиняються у непростій психологічній 
ситуації, яка визначається внутрішнім конфліктом вибору між сім’єю та 
кар’єрою, а також способом їх поєднання. Тому важливо було досліди-
ти, як саме нове конструювання ролей впливає на психологічний стан та 
суб’єктивне благополуччя сучасної жінки. Відповідно, це спонукало нас 
провести дослідження на визначення рівня задоволеності жінок роботою, 
шлюбом, переживання життєвої осмисленості та рівня самореалізації, 
задоволеності життям загалом.

Було виявлено, що високий рівень інтересу до роботи мають 67,5% до-
сліджуваних жінок, середній - 27,5 %, низький - 5 %. При цьому високий 
рівень домагань у професійній діяльності притаманний 25% досліджува-
них жінок, середній - 50%, низький - 25%. А високим рівнем професійної 
відповідальності відзначаються 32,5 % досліджуваних жінок, середнім 
- 30 %, низьким - 37,5 %.
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Загальні показники осмисленості життя серед жінок є достатньо висо-
кими, так лише 35% досліджуваних мають середній рівень осмисленості, 
65% - високий рівень. При цьому більша частина досліджуваних (62,5%) 
мають середній рівень задоволеності процесом життя,  37,5% - високий.

Емпіричне дослідження показало, що сучасна жінка має позитивний 
розвиток особистості, що є основою для забезпечення повноти особистіс-
ної свободи та відповідальності за власний вибір і за себе як творця влас-
ного життя. Також має високий рівень задоволеністю шлюбом та працею 
і успішно самореалізується в цих сферах. Інтернальний локус контролю 
впливає на усвідомлення сучасної жінки себе як сильної особистості, яка 
спроможна зробити автономний вибір у власному житті, побудувати своє 
життя згідно зі своїми цілями та уявленнями про його сенс, що надає їй 
відчуття емоційної та смислової насиченості життя, задоволеність саморе-
алізацією. Тобто, дослідження показало, що жінки, які мають автономний 
вибір у сферах самореалізації, мають вищий рівень задоволеності шлю-
бом, роботою і життям загалом. Натомість, жінки, які змушені вибирати 
між сім’єю та кар’єрою, знаходяться у складній психологічній ситуації. 

Віра в себе, осмислення своїх особистісних якостей та життєвих цін-
ностей, робота зі страхами допоможе сучасним жінкам полегшити важкий 
психологічний стан внутрішнього конфлікту вибору між сім’єю і кар’єрою 
та допоможе зробити правильний вибір.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

В сучасних економічних реаліях, коли тисячі підприємств відкривають-
ся,  закриваються, стають банкрутами або за найкоротші терміни вироста-
ють в  десятки разів, головною цінністю є інформація. Тільки володіючи  
інформацією можна спрогнозувати долю підприємства і зрозуміти з ким  
можна безпечно співпрацювати, а куди слід вкладати свій капітал. 

Але просто отримати велику кількість статистичних даних і цифр  
недостатньо. Щоб зробити прогноз або знайти проблему, потрібно  струк-
турувати ці цифри в певну систему і вміти зробити правильні висновки  
з отриманих даних. Аналіз результативності діяльності підприємства є 
саме  такою структурою, що дозволяє використовувати системні методи 
для  визначення оптимальності використання ресурсів підприємства і 
його  перспективності в цілому. 

Оцінка результативності діяльності здійснюється в чотирьох ос-
новних  напрямках: 

1. Спочатку оцінці піддається контрольний пакет акцій компанії 
для  складання загальної картини вартості об’єктів господарської  
діяльності. 

2. Оцінюється неконтрольований пакет акцій. 
3. Так само оцінці піддаються акції компанії, що котируються на ринку,  

хоча дана процедура проводиться тільки в окремих випадках.
4. Головним пунктом аналізу результативності діяльності підприєм-

ства є  оцінка всього майна організації. А саме: земельні ділянки, 
засоби  виробництва, будівлі, комунікації і так далі.

Головним аргументом на користь привабливості підприємства для  
фінансового інвестування є його рентабельність. Тобто різниця між 
його  прибутком і вкладеннями, зажадав для його покупки. В кінцевому 
підсумку  аналіз результативності діяльності підприємства полягає у 
визначенні  вартості майбутніх доходів, які, ймовірно, будуть отримані 
інвестором. Оцінка результативності діяльності підприємства базується 
на кількох  особливо важливих складових: 

1. Відповідність кінцевого результату і спочатку поставленої мети.
Цей  принцип є головним фактором, що визначає ефективність 
діяльності  будь-якого підприємства.  

2. Наявність критеріїв оптимальності.Говорячи строгим матема-
тичним  мовою, оптимальність - це отримання максимальних або 
мінімальних  значень деяких критеріїв системи.  
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3. Взаємозв’язок життєвого циклу товару і показників господарської  
діяльності. 

В аналізі результативності діяльності підприємства, як і в будь-який 
інший  сфері, існує досить багато теоретичних методів. Однак на прак-
тиці  найчастіше застосовуються три класичних методи, що дозволяють 
найбільш  грамотно провести аналіз результативності діяльності підпри-
ємства. Горизонтальний (або трендовий) аналіз. 

Горизонтальний підхід ґрунтується на аналізі показників прибутку  
підприємства.  

Вертикальний (або структурний) аналіз. 
Цей вид аналізу полягає в структурному поділі прибутку на окремі  

показники на стадіях формування, розподілу і використання. 
Порівняльний аналіз. Даний метод відрізняється тим, що порівнянню  

піддаються не показники прибутку різних сфер діяльності, а їх відносні 
і  абсолютні відхилення.  

У даній роботі була проаналізована результативність діяльності під-
приємства  «Київстар» на основі консолідованої фінансової звітності за 
2017-2019 роки. На прикладі ПрАТ «Київстар» ми бачимо, що правильне 
управління  підприємством дозволяє зміцнити його позиції на ринку і 
безперервно  збільшувати прибуток від усіх видів діяльності підприєм-
ства.  Виходячи з отриманих даних можна зробити висновок про високу  
результативність роботи підприємства «Київстар», а так само позитивної  
тенденції його розвитку. Дане підприємство має високу рентабельністю 
всіх  основних показників. 

Так само необхідно згадати сучасні методи підвищення результатив-
ності  діяльності підприємства, що базуються на мотиваційній роботі з 
персоналом  підприємства, а так само підвищення показника кадрового 
потенціалу. 
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПРОФЕСІЙНЕ 

СТАНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРА
Сучасні соціально-економічні процеси зумовлюють перебування 

України в фазі інтелектуального суспільства, провідною рисою якого 
вважається переважна зайнятість суб’єктів в інформаційному секторі. 
[4, с. 135]. В свою чергу, інформатизація та інтелектуалізація фінансових 
відносин вимагають від суб’єктів ринку нових знань і навиків, свіжих 
поглядів та стратегічного мислення. Як демонструє практика, інформа-
тизація фінансових відносин впливає на тип і якість життя всіх суб’єктів 
ринку, і не просто модифікує життя суспільства, а й сприяє розбудові 
самого процесу відносин між його членами.  Саме тому, бухгалтерська 
спеціальність вважається необхідним елементом фінансового та соціаль-
ного життя. Професія бухгалтера, навіть в умовах криз – як економічних 
так, і політичних – відноситься до найбільш затребуваних на ринку праці, 
оскільки на різних рівнях організації бізнесу ці спеціалісти забезпечують 
підґрунтя для фінансової стабільності та економічної безпеки. 

Все більше управлінців вітчизняних підприємств розуміють, наскіль-
ки важливо мати у штаті професійних бухгалтерів, які досконало знають 
фінансовий і управлінський облік, а також всесторонньо розуміються на 
питаннях оподаткування й міжнародної облікової практики [3].

Як наведено в [2], «професійні бухгалтери – одна з найвідповідальні-
ших, багатогранних та креативних професій, що об’єднує такі напрями 
діяльності, як облік, економіка, бізнес-аналітика, експертиза, аудит, по-
даткова та митна справа, ІТ-технології, комунікації, конкурента розвідка, 
менеджмент, стратегічне управління, оцінка ринкової вартості бізнесу, 
трудове, фінансове та господарське законодавство, фінансово-економіч-
на безпека, міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна 
діяльність».

Професійне становлення працівника облікової сфери залежить не лише 
від набутих під час навчання теоретичних аспектів методики та органі-
зації бухгалтерського обліку, законодавчої бази, але і від вміння швидко 
реагувати на зміни, які постійно супроводжують діяльність будь якого 
суб’єкта господарювання.  

В умовах сьогодення, професійними вважаються ті бухгалтери, які вті-
люють у життя ведення бухгалтерського, податкового та управлінського 
обліку за допомогою автоматизованих інформаційних систем обробки 
даних, складають звітність, опираючись на міжнародні стандарти фінан-
сової звітності та вміло адаптуються до постійних змін у законодавстві [2].
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Мотивуючим фактором для становлення працівника облікового апара-
ту як професіонала є можливість кар’єрного зросту: від помічника бухгал-
тера до головного бухгалтера, фінансового директора, бізнес-аналітика, 
аудитора, інвестиційного радника, топ-менеджера, власника бізнесу тощо.

Необхідність вивчення бухгалтерського обліку з позиції практичної 
роботи викликає потреба в концентрації уваги на сучасних вимогах до 
бухгалтерської професії.  Становлення інформаційно-комунікаційних 
технологій в умовах всеосяжної діджиталізаціі відкриває нові можливості 
для становлення професії бухгалтера. В умовах сьогодення, бухгалтери 
вже перестають бути виключно фіксаторами господарських процесів, а 
стають повноцінними членами системи менеджменту суб’єктів господа-
рювання, приймаючи на себе допоміжні функції фінансиста, аналітика, 
контролера і т.д.

Таким чином, бухгалтер, в першу чергу, – це експерт-аналітик, який 
жваво реагує на трансформаційні процеси з метою забезпечення продук-
тивності і захищеності ведення бізнесу.  Уміння працювати та обробляти 
гігантські масиви даних дає можливість першими отримувати цінну інфор-
мацію для забезпечення підвищення конкурентоспроможності бізнесу [1].

До того ж, сучасні бухгалтери – це юристи,  які спираються на знан-
ня законодавчої бази при проведенні аудиту та управління ризиками, 
що дозволяє, орієнтуючись на  достовірну і об’єктивну інформацію про 
фінансовий стан суб’єкта господарювання та результати його роботи, 
залучати партнерів, покупців, трейдерів [1].

В умовах бізнес модифікацій, професіональні бухгалтери є бізнес 
генераторами організаційних змін.  Керуючись наміченою стратегією 
розвитку підприємства, вони налаштовують інформаційно-аналітичне 
забезпечення організаційних трансформацій для сталого розвитку бізнесу 
в майбутньому [2].

Професійний бухгалтер – це справжній бізнес-партнер для власників 
бізнесу. В умовах постійного зростання кількості інформаційних потоків 
саме бухгалтери виявляють дивовижні здібності щодо оптимізації масивів 
даних і використання нових аналітичних інструментів для оцінки резуль-
тативності ведення бізнесу [5]. 

Отже, професія бухгалтера є суспільно значимою, що має на увазі 
визнання і прийняття на себе обов’язків діяти в інтересах суспільства. 
Володіння професійними навичками, здатність до самоосвіти, вивчення 
діючого законодавства залишаються постійними обов’язковими вимогами 
до бухгалтера, а інформатизація суспільства змушує додати нових компе-
тенцій, таких як вміння опрацьовувати і систематизувати великий обсяг 
інформації, стратегічне та аналітичне мислення, навички планування, 
високий рівень самоорганізації. 
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Україна - держава з яскраво вираженою регіональною специфікою. 
Мета регіональної політики  - це збалансований соціально-економічний 
розвиток, скорочення рівня міжрегіональної диференціації в соціально-е-
кономічному стані регіонів і якості життя, підвищення конкурентоспро-
можності економіки регіонів. 

Досягнення такої мети можливе через реалізацію державної політи-
ки, спрямованої на використання потенціалу розвитку кожного регіону; 
подолання інфраструктурних обмежень; створення рівних можливостей 
громадян та сприяння розвитку людського фактора; проведення цілеспря-
мованої роботи з розвитку персоналу.

Рівень конкурентоспроможності сучасної економіки визначається мо-
більністю персоналу, схильністю до підприємництва і прийняття ризику 
людським фактором.  Однак сьогодні в Україні зберігаються проблеми 
недостатності якості освіти на всіх рівнях, що підтверджується міжнарод-
ними рейтингами освітніх організацій. Як наслідок, регіонах поставлено 
завдання подолати наявні негативні тенденції в розвитку людського ка-
піталу, які характеризуються негативними демографічними тенденціями; 
низьким рівнем якості життя населення; відмінністю між темпами зростан-
ня заробітної плати і якістю робочої сили і темпами продуктивності праці; 
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отриманням не завжди якісної освіти та медичної допомоги; відсутністю 
фактичних умов для мобільності трудових ресурсів; поступовим розвит-
ком підприємницької культури.

Всі ці проблеми обумовлюють актуальність теми  нашого дослідження. 
Рішення складних управлінських завдань формування механізму управлін-
ня розвитком персоналу потребує удосконалення технологій управління.

Зарубіжний досвід формування та розвитку персоналу розкриває ос-
новні відмінні характеристики, відображає конкурентну перевагу регіону, 
а також досвід регіонального розвитку. Питання переходу до самонавчан-
ня, роль регіонального рівня управління, необхідність розробки нових 
інноваційних технологій управління, які сприяють переходу до цифрової 
економіки, формування бази знань на рівні регіону, а також адаптація по-
зитивного зарубіжного досвіду для впровадження в українську дійсність 
вкрай актуальні, вимагають додаткових розробок і практичних рішень.

Метою нашого дослідження є формування механізму управління роз-
витком персоналу.

Для досягнення мети були поставлені і вирішувалися наступні завдання:
1. Теоретично обґрунтувати необхідність формування і розвитку осві-

ти персоналу сучасного підприємства.
2. Обґрунтувати управлінський механізм формування і розвитку пер-

соналу.
3. Розробити методику оцінки готовності суб’єктів господарювання 

прийняти стратегію навчання персоналу підприємства.
Об’єктом дослідження є  група компаній «Техноторг».
Предметом дослідження - економіко-управлінські відносини, що ви-

никають при реалізації механізму управління розвитком персоналу.
Методичною основою наших досліджень виступають наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених в області регіонального управління, а 
також управління нематеріальними активами і людським капіталом. В 
рамках проведення даного дослідження були вивчені теоретико методичні 
та практичні економіко-управлінські питання, що розкривають конку-
рентні переваги територій, поняття регіонального розвитку, механізми 
управління і розвитку освітніми кластерами. В основі дослідження - базові 
положення з праць таких вчених, як Б.Т. Азхайм, К. Дукас, М.Є. Портер, 
Е. Тоффлер, Р. Фаріс, Р. Флорида, С. Шікшантар. Роботи вчених присвя-
чені вивченню людського капіталу, що є складовою інтелектуального 
капіталу - об’єкта управлінських відносин, що виникають при реалізації 
стратегії самонавчання.

 Вчені відзначають значення людських ресурсів в процесі створен-
ня інноваційної продукції. Однак сформовані сучасні умови вимагають 
розгляду питань розвитку людського капіталу з точки зору формування 
механізму управління розвитком регіону. Використовувалися також стат-
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ті та матеріали наукових видань, що характеризують сучасні підходи до 
формування та розвитку персоналу.

В результаті  наших досліджень змістовно проаналізовані теорії роз-
витку регіональної освіти, проведена оцінка взаємозв’язку рівня розвитку 
людського капіталу та інноваційного розвитку регіону та обґрунтовано  
механізм формування та розвитку регіональної освіти.

На регіон покладається відповідальність за вироблення, синтезу, уза-
гальнення та поширення знань, нових ідей, і, власне, навчання передовим 
технологіям. 
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN NIGERIA

INTRODUCTION

It is opined that the essence of every government is to realize the political, 
social and economic interests of its people, Modern governments have made 
one of their main objectives, the promotion or pursuit of the welfare and well 
being of their peoples. For this reason, policies and programmes are initiated 
and implemented. It would seem that more often than not, such efforts by 
government fail to address effectively the social and economic concerns of 
the people. This has led to crises in political, social and economic aspects 
of the people and society. The challenge that poverty poses for sustainable 
socio-economic.

Nigeria is highly vulnerable to the global economic disruption caused by 
COVID-19, particularly due to the pronounced decline in oil prices and spikes 
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in risk aversion in global capital markets. Nationally, 40 percent of Nigerians 
(83 million people) live below the poverty line, while another 25 percent (53 
million) are vulnerable. With COVID-19, many of these 53 million vulnerable 
people could fall into poverty. The magnitude of the health impact depends 
on the duration and the domestic spread of the outbreak, while the economic 
impact hinges on oil prices. Oil accounts for over 80 percent of exports, a 
third of banking sector credit, and half of government revenues. Oil prices 
also affect growth in non-oil industries and services, with additional pressures 
arising from foreign portfolio investors’ reassessment of risks and domestic 
liquidity management.

A key regional player in West Africa, Nigeria accounts for about half of 
West Africa’s population with approximately 202 million people and one of 
the largest populations of youth in the world. With an abundance of natural 
resources, it is Africa’s biggest oil exporter, and has the largest natural gas 
reserves on the continent.

The macroeconomic situation is more challenging now than in 2015-2016, 
when oil prices fell sharply and Nigeria experienced its first recession in 25 
years. In the current situation, Nigeria has fewer buffers and policy instruments 
to cushion adverse effects. The Excess Crude Account is depleted, external 
reserves are highly reliant on short-term flows, and policy uncertainty affects 
investor confidence. Before the 2016 recession, Nigeria’s economy was 
growing fast at 6.3%. By contrast, before COVID-19 struck, the economy was 
growing at 2.2%. Inflation was in single digits in 2014, compared to about 
12% in 2019. The general government fiscal deficit was 4.4% of GDP in 2019, 
compared to 1.8% in 2014.

Unemployment and underemployment are expected to increase, affecting 
poor households and increasing the share of the population vulnerable to 
falling into poverty. Only agriculture is expected to positively contribute to 
growth in 2020.

DEVELOPMENT CHALLENGES

While Nigeria has made some progress in socio-economic terms in recent 
years, its human capital development remains weak due to under-investment. It 
ranked 152 of 157 countries in the World Bank’s 2018 Human Capital Index. 
The country continues to face massive developmental challenges, including 
the need to reduce the dependency on oil and diversify the economy, address 
insufficient infrastructure, build strong and effective institutions, as well as 
address governance issues and public financial management systems. These 
pre-existing structural challenges have left the Nigerian economy especially 
vulnerable to the COVID-19 outbreak and its consequences.

Inequality, in terms of income and opportunities, remains high and has 
adversely affected poverty reduction. The lack of job opportunities is at the 
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core of the high poverty levels, regional inequality, and social and political 
unrest. Without the COVID-19 shock (the counterfactual scenario), about 2 
million Nigerians were expected to fall into poverty in 2020 as population 
growth outpaces economic growth. With COVID-19, the recession is likely 
to push an additional 5 million Nigerians into poverty in 2020, bringing the 
total newly poor to 7 million this year.

CONCLUSION

Poverty is a global phenomenon that emanates partly from a skewed 
international capitalist order. We acknowledged the numerous policies 
of government thrown at this problem. Yet, the problem of poverty and 
mad-development still persist. The paper identified several factors which 
precipitated and continue to sustain this sorry state of affair in Nigeria and 
other part of the global south. In countries of the south, the level of national 
integration is very low. Most of these countries are torn apart by inter-ethnic 
and religion crises and conflicts. In the absence of binding laws they draw closer 
to the state of nature where life is said to be solitary, brutish nasty and short! 
Under these circumstances, development programmes and policies are difficult 
to implement. In view of challenges identified and discussed, institutions of 
environment should work by the roles and values of such institutions and 
promote genuine democracy with its encasing checks and balances, in order 
to make the people the true recipients of government programmes for poverty 
reduction and sustainable development.

Пишнова Л. В. 
Вінницька філія Київського інституту бізнесу та технологій

м. Вінниця

ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОГО ПРИБУТКУ ТА ФАКТОРИ, 
ЯКІ ЙОГО ВИЗНАЧАЮТЬ

Упpавління банківським пpибутком дозволяє виявити велику кіль-
кіcть тенденцій pозвитку, вказати на помилки а також виявити pезеpви 
зpоcтання пpибутку, що в кінцевому pезультаті дозволить банку уcпішно 
здійcнювати cвою діяльніcть.

Банківcький пpибуток утворюється в результаті пеpевищення доxодів 
банку над витpатами. Залежить пpибуток банку від  здійcнення кpедитниx, 
pозpаxунковиx, гpошовиx дій та іншиx видів діяльноcті банку.

Доxоди банку фоpмуютьcя з: відcотків, cплачениx банками-коpеcпон-
дентами; відcотків за надані кpедити; позитивної куpcової pізниці від дій 
в іноземній валюті; плати за каcове  та pозpаxункове клієнтcьке обcлу-
говування; доxодів від дій з цінними папеpами; доxодів від фактоpинго-
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виx, інфоpмаційниx, тpаcтовиx дій, лізинговиx, конcультаційниx поcлуг; 
відшкодування клієнтами  телегpафниx, поштовиx витpат; доxодів від 
учаcті в діяльноcті іншиx оpганізацій та ін.

Баланcовий пpибуток банку  включає в cебе пpибуток підпpиємcтв,  що 
cамофінанcують банки. Pешта пpибутку піcля оподаткування, викоpиcто-
вуєтьcя для фоpмування pезеpвного фонду, фонду pозвитку, виплати ди-
відендів та матеpіальниx cтимулів.

Cлід зазначити, що pентабельніcть відзначаєтьcя пеpіодичною здат-
ніcтю комеpційного банку та гаpантією кpедитоcпpоможноcті його здат-
ноcті вийти зі cкладної cитуації.

Доxід, витpати, пpибуток, збиток та чиcтий доxід - уcі ці показники 
xаpактеpизують фінанcовий cтан певної банківcької уcтанови. В наслідок 
виконання pозpаxунковиx, кpедитниx,  гpошовиx дійств та іншиx видів 
діяль-ноcті банку  і cтвоpюєтьcя pентабельніcть комеpційного банку. 

Банківcький пpибуток – це категоpія, що опиcує життєвий цикл фі-
нанcовиx та виpобничиx cтpуктуp банківcької діяльноcті в міpу подолан-
ня кожного етапу їx pозвитку і   залежить  головним чином від певниx 
фактоpів, які показані  на pиcунку 1.1.
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Іcнує pяд фактоpів, які впливають на пpибуток банку, але в цілому 
пpибут-ковіcть банку залежить від доxодів і витpат. Cлід зазначити, що 
для отpимання пpавильної відповіді на питання підвищення pентабель-
ноcті значну pоль відігpає вивчення пpоміжниx показників - доxодів, 
пpибутку та витpат. [1]

Pентабельніcть банку залежить не тільки від pізниці між витpатами 
та доxодами, але від pентабельноcті капіталу комеpційного банку, що 
дозволяє поcтійно збільшувати темпи зpоcтання пpибутку. 

В pезультаті можна зауважити,  що взаємопов’язаними  величинами, 
які доповнюють один одного, є пpибуток і капітал комеpційного банку. 
Також ваpто зауважити, що елементом влаcного капіталу комеpційного 
банку виcтупає неpозподілений пpибуток.

Ефективніcть упpавління банківcькими опеpаціями залежить від ефек-
тив-ноcті фінанcового аналізу, на який впливають наcтупні чинники:

– підбіp фінанcовиx показників, на оcнові якиx є шанc пpийняти від-
повідні pішення на pізниx ступеняx упpавління;

– віpогідніcть точного та швидкого визначення необxідниx показни-
ків;

– визначення ключовиx показників, які впливають на фінанcові 
pезультати;

– ймовіpніcть швидкого виpішення пpоблем пpи плануванні поcлуг 
та дій банку.

Висновки. В pезультаті доcлідження було виявлено, що пpибутковіcть 
комеpційного банку - це фінанcовий наслідок оcновної діяльноcті банку, 
заcнований на пеpевищенні доxоду над його витpатами. На формування 
прибутку банку впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ:  ПРОЦЕСИ, СТРАТЕГІЇ, 
ТЕХНОЛОГІЇ

Сучасний світ стає все більш технологічним. Технологічна думка зли-
вається з економічною. Продуктом основних процесів, що відбуваються є 
«цифрова економіка». У найближчі десятиліття всі галузі, ринки, напрям-
ки діяльності будуть переорієнтовані відповідно до вимог нових цифрових 
економічних моделей. Все вищезазначене дозволяє зробити висновок про 
те, що реформування системи освіти на основі сучасних технологічних 
змін і з урахуванням актуальних економічних тенденцій неминуче. Під-
готовка кадрів з ключовими компетенціями та навичками в сфері цифро-
візації стає першочерговим завданням системи освіти України.

Освітня програма «Цифрова економіка», що викладається в Інституті 
бізнесу та технологій, покликана стати внеском в розвиток нової моделі 
управління і послужить основою розвитку актуальних професійних ком-
петенцій менеджерів.

Бізнес-спільнотою України вже усвідомлена необхідність прискорення 
процесів цифровізації і цифрової трансформації економіки з метою до-
сягнення конкурентоспроможних позицій, що формуються у цифровому 
просторі нової світової економіки.   Цифрова економіка задає вектор, по 
якому будуть розвиватися соціально-економічні системи на довгострокову 
перспективу. Це викликає необхідність дослідження і всебічного аналізу 
процесів цифрової трансформації. Сьогодні цифрова трансформація стала 
масовим явищем, а відповідні проекти - життєво важливими для успіху 
сучасних підприємств. При цьому сама трансформація тісно пов’язана з 
тенденцією розвитку соціально-економічних систем і багато в чому реа-
лізується на їх основі.

Цифрова трансформація - це наступний етап розвитку, на якому від-
бувається трансформація операційної моделі організації на основі засто-
сування інноваційних технологій, що дозволяють не просто оптимізувати 
ефективність і збільшити продуктивність компаній, а створити принципо-
во нові цінності і випускати інноваційні, більш прибуткові продукти і по-
слуги. Відповідно зростає прибуток компанії і інвестиційна привабливість.

Сьогодні потенціал розвитку будь-якої соціально-економічної систе-
ми обумовлений посиленням інтеграції, підвищенням ефективності та 
впровадженням інноваційних цифрових технологій. У підприємницьких 
колах нашої країни, в силу низького рівня інформованості та обізнано-
сті менеджменту, часто виникає думка, що для цифрової трансформації 
бізнесу досить найняти програмістів-розробників сайтів, мобільних до-
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датків, електронних гаманців і чат-ботів на додаток до того, що вже є. 
А після цього компанія «автоматично» трансформується в цифрову. Це 
глибока помилка. Цифрова трансформація - це не просто автоматизація 
(тобто впровадження технологій в існуюче виробництво). Вона змінює 
бізнес-структуру, стратегію розвитку бізнесу, корпоративну культуру, 
управління командою і процесами в цілому. Цифрова трансформація  
передбачає більш радикальні зміни: коли створюються абсолютно нові 
продукти, сервіси та навіть цілі галузі.

Існує три сфери цифрової трансформації: клієнтський досвід; операцій-
ні процеси; бізнес-моделі. Компанії не завжди спрямовують свої зусилля з 
цифрової трансформації відразу в усі три напрями. Кожна компанія виби-
рає свій шлях цифрової трансформації виходячи із специфіки діяльності 
та міркувань керівництва. Одні вибирають стратегію зростання за рахунок 
кращого розуміння клієнта і збільшення точок контакту з ним (цифрова 
трансформація клієнтського досвіду). Інші - за рахунок цифровізації і 
реінжинірингу внутрішніх процесів і підвищення продуктивності праців-
ників (цифрова трансформація операційних процесів). Треті - змінюють 
бізнес-моделі, створюють цифрові продукти і сервіси  та освоюють нові 
ринки або створюють їх (цифрова трансформація бізнес-моделі). 

Найбільш перспективними варіантами цифрової трансформації поста-
ють напрями зміни бізнес-моделей та  операційної моделі.

Бізнес-моделі компаній фокусуються на тому, як організація веде свій 
бізнес, створює і забезпечує цінність для ринку. Операційні моделі орі-
єнтовані на ефективність внутрішніх бізнес-процесів.

Важливо відзначити, що трансформаційний шлях через зміну опера-
ційної моделі діяльності досить ризикований для компаній, що прагнуть 
до. Набагато важливіше до розвитку. Розвиток компаній, які здійснили 
перехід на цифрову бізнес-модель, здійснюється з найбільшим викорис-
танням ефекту синергії, масштабу і розвитку інформаційних мереж.

Питання підвищення ефективності своїх внутрішніх бізнес-процесів 
компанії вирішують в операційних моделях. При цьому вони витрачають 
ресурси на розуміння того на скільки ефективно організація здійснює 
введення інновацій, як за допомогою цифрових технологій забезпечуєть-
ся цінність для клієнтів. Тому дуже поглиблений розвиток операційних 
моделей, перешкоджає процвітанню компаній в цифровому середовищі. 
Розуміння відмінностей цифрової трансформації на основі операційних і 
бізнес-моделей має базове значення для придбання і нарощування конку-
рентних переваг в  умовах цифрової економіки. Операційні моделі наці-
лені на успіх і підвищення ефективності поточної діяльності, бізнес-мо-
делі орієнтовані на довгострокову перспективу. Відповідно орієнтація 
компанії на трансформацію операційної моделі виходить зі сформованих 
умов конкуренції і існуючих ринків, при цьому не враховуються фунда-
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ментальні зміни, які переживає кожна галузь в епоху тотальної цифрові-
зації. Головним фактором, що активізує становлення і розвиток цифрової 
економіки, є інновації. 

В результаті досліджень необхідно відзначити, що новизна досліджу-
ваної проблематики, а саме, процесів цифровізації і цифрової трансфор-
мації соціально-економічних систем, обумовлює недостатню опрацю-
вання їх теоретичних основ, в тому числі  у взаємозв’язку з глобальною 
тенденцією цифровізації економіки. Тому, для проведення досліджень 
було сформульовано визначення поняття «цифрова трансформація», під 
яким запропоновано розуміти процес перетворення концепції і формату 
функціонування соціально-економічних систем всіх рівнів, за допомогою 
переведення всіх ресурсів в цифровий формат, впровадження та форму-
вання  цифрових технологій, створення мережевих платформ інтеграції та 
взаємодії користувачів цифрових технологій, з метою досягнення стійкого 
і довгострокового існування в умовах цифрового простору.
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN NIGERIA
 This is the process of social and economic development in a society. 

Socio-economic development is measured with indicators, such as GDP, life 
expectancy,literacy and levels of employment. Changes in less-tangible factors 
are also considered such as personal dignity,freedom of association,personal 
safety and freedom from physical harm and the extent of participation in 
civil society. Causes of socio-economic development are basically changes in 
technology and in laws which is one of the responsibilities of the state in the 
process of governance. Scholars like Chrisman(1984) views socio-economic 
development as a process of societal advancement, where improvements in 
the wellbeing of people are generated Through strong partnerships between 
all sectors, corporate bodies and other groups in the society. 

THE NIGERIAN STATE

According to Nwabueze(1976) the origin of the Nigerian State can be traced 
to the 1861 treaty between King Dosunmu and the agents of her majesty the 
Queen of England in what is known as the «Annexation of Lagos». The single 
entity called Nigeria became very clear after the 1914 amalgamation of the 
Northern and Southern Protectorates under the leadership of Lord Fredrick 
Lugard. Lugard and other subsequent colonial administrators were able to 
administer Nigeria through the 1914 Nigerian Council, the 1922 Clifford 
Constitution, 1946 Richard constitution,1951 Machpherson constitution and 
the 1954 Lyttleton constitution. It is important to note that the instruments 
of colonial governance were not only exclusivist in context and approach; 
but granted the Governor-Generals irresponsible veto that gave the leverage 
to conduct national affairs at their whims and caprices. The challenge of 
the Nigerian state continuously suffers today. The excesses of the colonial 
leadership propelled series of agitations for an independent Nigeria state 
including the 1957 motion for independence. On October 1st, 1960 Britain 
granted formal independence to Nigeria.

Given the early manifestations, it could be averted that Nigeria’s founding 
fathers did not share a common ideal on the Nigerian project. Sectional and 
ethnic domination rather than socio-economic development of the Nigerian 
state became more important. Balewa himself as a Prime Minister referred 
to Nigeria as the mistake of 1914. For Chief Awolowo, Nigeria is a mere 
geographical expression. Azikiwe recognizing the danger of this division, 
advised succinctly that the leaders should de-emphasize their areas of 
differences and conflicts in their vision of Nigeria. All these are proofs of the 
visionary distortions and political disagreement of Nigeria’s nationalist who 
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were in control of the machinery of government. This ethno-tribal disposition 
or competitive communalism has prevailed and is manifest in in contemporary 
Nigeria’s politics and governance. Political power or public office is first to 
the benefit of the holder and his ethic nationals and cronics. This has also 
affected the clamor and struggle for state power, the process of appropriation 
and allocation of values, public policy formulation and implementations and 
even the choice or recruitment of the managers of the state. Corruption remains 
on the rise, nepotism, tribalism and regionalism all collapsed the first republic 
and triggered the unwanted civil war that depleted both human and material 
resources. And sixty one(61) years after independence over forty(40) years 
after the civil war, this disposition, agitations and challenges remain and the 
socio-economic development continues a shameful crawling in the midst of 
enormous human and natural resources. 

GOVERNANCE AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN 
NIGERIA 

To understand socio-economic development, it is important to factor in 
the role of the state and government. Governance, plays a crucial role in 
the development of any society. Socio-economic development, production, 
wealth creation and distribution are largely influenced by governance and the 
solution to many socio-economic problems come through political channels. 
Government policy in areas like taxation, tariff laws, railways, electricity, 
telecommunications, education(science & technology), state aid to agriculture 
and industry clearly affects socio-economic prospects of states. 

In Nigeria, after the return of civil rule in 1999, laying the foundation 
of political and economic liberalization and engendering a framework for 
social abc economic development became and still is critical responsibility of 
government. Agreeing with empirical evidence that good governance is a key 
determinant of sustained of sustained socio-economic development. The stride 
towards socio-economic development, democratic ethos and accountability 
have been at the lowest level and national institutions have remained weak. 
Although my Nigerians believe that visionary leadership and good governance 
remains the hallmark of pushing the growth and development frontier as well 
as accelerating the pace of socio-economic progress in any society. In reality, 
Nigeria state operates far from this universal truth. Bad governance (political, 
economic and social governance) constitutes the major challenge to socio-
economic development in Nigeria. The problem with Nigeria is that the system 
lacks institutional checks and balances to control the autocratic tendencies in 
governance and to hold political actors accountable. 

In conclusion, this study has demonstrated that the state and governance 
are important catalyst to socio-economic development. I have opined that good 
governance remains a veritable platform for engineering socio-development 
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will demand solving some of Nigeria’s political problems (like federalism,state 
police) which economics and politicians pretend to have solved. Governance 
must be guided by high level of morality and integrity; it should transcend 
into ethno-religious thinking. I also recommend independence of the judiciary, 
scrupulous respect for the law and human rights at every level of government, 
transparent accountability of public monies and independent monies and 
independent auditors responsible to the legislature and not the executive.

Садова А. Я.
Київський інститут бізнесу та технологій

м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Успіх компанії та їх розвиток на сучасному ринку залежить від того, 
чи здатні співробітники та їх керівництво правильно формувати команду,  
вирішувати поставлені перед ними завдання, мотивувати свій персонал 
на досягнення цілей. Однією з ланок цього успіху є правильно обрана 
модель управління та її застосування в сучасних умовах. 

На теперішній час, більшість українських підприємств ще досі працю-
ють за пострадянською моделлю управління, тому про розвиток та сучас-
ні нововведення чути й не хочуть, але з появою нових стартапів молоді 
підприємці беруть моделі управління, мотивації, підвищення кваліфікації 
японської, американської або ж європейського зразку. Зазвичай змішують 
дві системи бо в «чистому» вигляді використовують лише в країнах їх 
власного походження. Найпопулярнішими є Японська та Американська 
модель управління персоналом. Вони обидві займають ключові місця у 
великих корпораціях на різних континентах світу. Також є Західно - Єв-
ропейська, яка займає більш другорядне місце та не є такою відомою. 
Кожна має свої переваги та недоліки. Японська відома своєю відданістю, 
чітким контролем та командною роботою а американська автономією, 
сприйманням співробітника,як індивіда, не привязанностью до одного 
робочого місяця.

Якщо говорити про компанії нашої країни то в деяких взагалі не існує 
своєї моделі, зазвичай вона запозичена у інших або ж змішана. Щодо 
мотивації персоналу на українських підприємствах то, як показують до-
слідження кадрових експертів, найефективнішими є грошові заохочення 
67,2%, безкоштовне навчання 8,9% та на третьому місці похвала від ке-
рівництва 6,6 %.   

Можна зробити висновки, що фінансова мотивація найефективніша 
та більш залучає людей до виконання спільної мети. Тому найчастіше в 
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великих корпораціях задля поліпшення фінансових показників використо-
вують грошові заохочення. 

Для аналізу обрано мале підприємство ФОП Сич Ганна - створено  у 
2017 році, на той час налічувало лише трьох співробітників в складі яких 
були лише співзасновники. Вже на той час розроблялась торгова марка 
Embrace, був розроблений перший логотип та перші моделі асортименту. 
На теперішній час на підприємстві налічується 10 співробітників та бага-
тьма функціями такими як: фінанси, маркетинг, логістика, виробництво 
займаються наймані компанії задля збереження часу на пошуки спеці-
алістів та їх період адаптації. Щодо асортиментного ряду компанії, він 
сягає більше ніж 1500 видів текстильної продукції для новонароджених 
та діток після року. Головна особливість цього бренду і магазину – це 
продаж муслінових речей. Муслін - це не матеріал, а особливе плетіння 
тканини. Тканина робиться з бавовни, шовку, льону або вовни. Але мус-
лінові пелюшки для немовлят робляться тільки з бавовни. Сам матеріал 
не новий. Одяг з нього почали робити в Іраку близько 5 століть тому. А в 
кінці XVII століття мода на муслін прийшла в Європу. Однак використо-
вувати тканину для виробництва пелюшок стали зовсім недавно. А адже 
муслін ідеально підходить для сповивання.

На всі товари є органічний сертифікат GOTS – глобальний стандарт 
органічного текстилю є міжнародно визнаним стандартом. З моменту 
своєї появи в 2006 році GOTS продемонстрував практичну застосовність, 
чому сприяє зростання споживання органічного волокна і попит промис-
ловості і роздрібної торгівлі на єдині критерії переробки. GOTS гарантує 
органічний статус текстилю, починаючи зі збору сировини і екологічно 
та соціально відповідального виробництва і закінчуючи готовою продук-

Джерело: [1]

     Рис.1. Найефективніший спосіб мотивації персоналу в Україні, %
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цією, з метою надання надійних гарантій споживачам. Стандарт охоплює 
переробку, виготовлення, пакування, маркування, торгівлю і розподіл 
всього текстилю з вмістом сертифікованого органічного натурального 
волокна не менше 70 відсотків. Кінцева продукція включає, крім іншого, 
нитки, тканини, одяг і домашній текстиль. Разом з тим цей стандарт не 
поширюється на вироби зі шкіри.[2]

На сьогоднішній день ТМ Embrace представлена лише у формі інтер-
нет-магазину, тобто електронної комерції. Група компаній EVO оприлюд-
нила підсумки 2020 року на ринку електронної комерції в Україні. Так, 
загальна сума фізичних товарів і послуг, які придбали українці в інтернеті 
у 2020 році, сягнула 107 млрд грн. Це на 41% більше ніж в 2019 році..

Успішна система управління персоналом на підприємстві з’явилась 
лише рік тому, бо до цього керівництво зверталось більше до японської 
системи менеджменту,  що не дало ефективних результатів у роботі 
персоналу. Тому було прийняте рішення ввести змішану систему, тобто 
поєднуючи японську та американську модель.

Через певний час менеджери, які отримали більше автономії у вирішен-
ні питань з клієнтами та інших посадових обов’язків почали пропонувати 
нові нововведення, так на підприємстві з’явилась програма для ведення 
клієнтської бази, оформлень замовлень, контролю за роботою персоналу 
- CRM (Управління відносинами з клієнтами) 

Кожне підприємство турбується про зручність та комфорт у роботі 
своїх підлеглих, тому командою підприємства ФОП Сич Ганна був роз-
роблений скрипт по спілкуванню з клієнтами для менеджерів з продажу. 

Що ж таке скрипт та яка його користь для менеджерів ? 
Скрипт продажів - спеціальний інструмент, який дозволяє істотно 

підвищити результативність діяльності компанії в цілому. Дана мето-
дика повсюдно використовується в телемаркетингу, не тільки сприяючи 
продуктивності, але і полегшуючи роботу співробітникам. Простіше 
кажучи це  алгоритм, який дозволяє співробітникам компанії будувати 
діалог з потенційними клієнтами, відповідно до визначеного сценарієм. 
Варто відзначити, що дана схема передбачає кілька варіантів відповідей 
співрозмовника, направляючи розмову в продуктивне русло і дозволяючи 
уникнути заперечень. 

Також задля покращення мотивації менеджерів та з метою збільшен-
ня продаж, була ще розроблена система «CROSS-SALE». Що ж це таке ? 
Система створена задля збільшення середнього чеку та збільшення премії 
співробітникам відділу продажів. Основна задача: запропонувати клієнту 
до основого замовлення ще товар зі знижкою тільки зараз, але ця позиція 
має бути за доступною ціною для клієнта, тобто не перевищувати вартість 
основного замовлення. 
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Цей метод передбачає: робити спробу допродажі в 100% випадків про-
даж; вартість речі на допродажі повинна бути бажано на 30-50% менше 
вартості основного замовлення; надати клієнтові додаткову (можливо 
умовну знижку) на другий товар.

Менеджерам з продажу було запропоновано використовувати наступні 
фрази з метою залучення клієнтів: часто до цього у нас купують ____. 
Погляньте; подивіться ще це, Вам сподобається; показати Вам ___ відпо-
відне до цього?; у нас з’явилася нова модель! Показати вам?

Перед тим, як ми пропонуємо додаткові товари клієнту, ми продумуємо 
сумісні пари, наприклад: боді + шапочка; пеленка + плед; сукня + бантик. 
Після введення даного методу середній чек виріс на 20%, що є достатньо 
гарним показником, як для експериментального строку в три місяця. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 
В УКРАЇНІ

На сьогодні страхування є одним із стратегічних секторів національної 
економіки, адже крім реалізації компенсаційної функції, здатне значною 
мірою сприяти розв’язанню низки макроекономічних завдань держави 
шляхом акумуляції заощаджень у вигляді страхових премій і перетворення 
їх в інвестиції. Рівень розвитку страхового ринку визначається соціаль-
но-економічним становищем в країні, готовністю населення та суб’єктів 
господарювання до споживання такого роду фінансових послуг, а також 
державною підтримкою страхового бізнесу. Порівняно з європейськими 
країнами, де страхуванням охоплено понад 94% страхового поля, в Україні 
страхові послуги користуються значно меншим попитом (10–15% стра-
хового поля), особливо у галузі майнового та окремих видів особистого 
страхування, що зумовлено як низькою довірою економічних суб’єктів до 
страховиків, так і низьким рівнем їхньої обізнаності у сфері страхування.
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Сучасний стан розвитку страхового ринку України свідчить про те, 
що він недостатньо ефективно виконує свою роль у функціонуванні фі-
нансової системи. Так, за оцінками експертів, частка страхових платежів 
за особистим страхуванням в Україні становить усього 4-5%, тоді як у 
Західній Європі та США цей вид послуг займає близько 60%, у Японії – 
80%, у Великобританії – 70%, а у світі в середньому – 58,3%.

Дослідження основних тенденцій розвитку страхового ринку вказує 
на стабільну тенденцію щодо скорочення кількості страхових компаній 
в Україні (табл. 1.), що вказує на процес консолідації страхової системи. 
Так, на кінець 2017 року кількість страхових компаній становила 294, з 
яких 33 надавали послуги страхування життя (СК «Life») та 261 страхова 
компанія, що здійснювала види страхування, інші, ніж страхування життя 
(СК «non-Life»).

Незважаючи на значну кількість страхових компаній, в Україні 99,5% 
валових страхових премій акумулюють 150 СК «Non-life», та 99,9% – 20 
СК «Life». Така ситуація вказує на високу концентрацію на ринку страху-
вання «Lіfe» та свідчить про існування багатьох (близько 144) компаній 
«псевдостраховиків» у цій сфері, на які припадає лише 0,5% ринку. Ко-
ефіцієнт концентрації страхового ринку (CR-3) по страхуванню життя в 
Україні становить 54,3%, а по «non-life» страхуванню – 21,3%. В окремих 
європейських країнах коефіцієнти концентрації страхового ринку (CR-3) 
мають дещо інші значення. Така висока концентрація страхового ринку 
України вказує на те, що вітчизняна економіка переобтяжена великою 
кількістю страхових компаній, частка з яких навіть не здатна надавати 
якісні страхові послуги, розраховуватися за власними зобов’язаннями та 
взагалі конкурувати за хоча б невеликий сегмент ринку. Для розвитку 
нових перспективних напрямків страхування страхову галузь необхідно 
очистити від недобросовісних гравців та сформувати більш жорсткіші 
вимоги до рівня їх ліквідності, платоспроможності та мінімального ка-
піталу, що допоможе страховикам виконувати свої зобов’язання навіть у 
кризові часи функціонування національної економіки.

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших 
небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній 
станом на 2018 становила 281, у тому числі СК «life»1 – 30 компаній, СК 
«non-life» – 251 компанія). Кількість страхових компаній продовжує тен-
денцію до зменшення, так за 2018 рік порівняно з 2017 роком, кількість 
компаній зменшилася на 13 СК, порівняно з 2016 роком зменшилася на 
29 СК. За 2018 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП 
становила 1,4%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з 2017 роком; частка 
чистих страхових премій у відношенні до ВВП залишилась на рівні 2017 
року та становила 1,0%. Збільшення валових страхових премій відбулося 
майже по всім видам страхування, що зображено в табл 1.1.
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  2014 2015 2016 2017 2018 . ., 
. . 

 
., % 

 1258,6 1208,3 1405,9 1335,5 2362,1 1026,6 1,8 
  563,9 280,9 656,2 956,5 1341,3 384,8 1,4 
  287,3 429,6 569,5 736,9 992,4 255,5 1,3 
  

   
  

472,5 330,3 574,3 1046,2 899 –147,2 0,9 

 
 207,3 336 182,3 529,3 748,6 219,3 1,4 

 
 137,9 303,8 426,3 525,8 605,4 79,6 1,2 

 
  123,5 158,6 236,3 164 455,9 291,9 2,8 

  
  468,0 427,8 301,6 471,4 445,7 –25,7 0,9 

  
  318,6 1713,4 819,2 312,1 1787,7 1475,6 5,7 

 
  482,3 741,3 956,3 1997,7 458,9 –1538,8 0,2 

 
 

  
 

377,3 619,7 738,7 831,1 357,8 –473,3 0,4 

Таблиця 1.

 Динаміка страхових послуг страхових компаній України протягом 
2014-2018 рр.

Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 
2018 рік становила 69,7%, що на 4,1 в.п. більше в порівнянні з 2017 роком. 
Протягом аналізованого періоду збільшилась кількість укладених дого-
ворів страхування на 15 594,6 тис. одиниць (або на 8,4%), при цьому на 4 
909,5 тис. одиниць (або на 8,1%) зросла кількість договорів з добровільно-
го страхування, в тому числі збільшилась кількість укладених договорів.
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ТА БІЗНЕС

2020 рік назавжди залишиться для людства роком страху, втрат, ка-
рантинів, розорення багатьох дрібних бізнесів.

Корона вірусна пандемія похитнула світову економіку.
Компанії змушені були знизити свою активність, влада країн збільшу-

вала витрати на допомогу населенню та на підтримку системи охорони 
здоров’я.

Однак вливання бюджетних грошей не вберегло економіку країн від 
падіння, а іноді і краху, через припинення підприємницької діяльності, 
порушення схем постачання та подорожей.

На початку квітня 2020р економісти світової «Організації торговлі» 
спрогнозували, що у 2020р через пандемію COVID-19 торгівлі різко зни-
зиться в кожному регіоні світу та в усіх галузях економіки.

На думку експертів, COVID-19 вплине на торгівлю послугами, сферу 
туризму, транспорту та роздрібної торгівлі. 

Загалом, економісти вважали, що нинішній спад, вірогідно, переви-
щить спад у торгівлі, спричинений глобальною фінансовою кризою 2008 
– 2009 років.

Суттєвим чинником, що ускладнює нинішню ситуацію, є зростання 
кількості обмежувальних експортних заходів, які запроваджують країни 
з метою протидії розповсюдження COVID-19 та зменшення критичного 
дефіциту на національному рівні.

Відомо, що 80 країн ввели заборону або обмеження експорту внаслідок 
пандемії COVID-19. Більшість заходів застосовано тимчасово.

Деякі країни (близько 38 країн) застосували обмежувальні заходи 
на торгівлю послугами. Вказані обмеження більшою мірою стосуються 
фінансових, телекомунікаційних, туристичних, транспортних сфер ді-
яльності.

Отже, багато країн світу(хтось раніше, а хтось пізніше) запровади-
ли торговельні обмеження, які, з одного боку, негативно вплинули на                  
,, прибуток» кожної окремої держави, але з іншого боку, вони спрямо-
вані    на збереження національних ресурсів. Згідно з даними міністер-
ства закордонних справ України, жодна з країн, торговельних партнерів 
України суттєво не змінила свою торговельну політику в експорті. Але 
данні Державної служби статистики України свідчать про певне падіння 
показників зовнішньої торгівлі України.

Економіка України знаходиться під тиском світової економічної кризи, 
яка виникла в результаті пандемії.
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Два чинники визначатимуть ефективність відновлення. Перший як 
швидко країнам  вдасться взяти під контроль ситуацію з COVID-19. 
Другий – політичний вибір, який зроблять уряди країн для відновлення.

Пандемія COVID-19 затягується другий рік. Україна, як більшість країн 
світу, проходить другий етап карантину за даними Організації Економіч-
ного Співробітництва та розвитку, пандемія COVID-19 розглядається як 
одна з найбільших сучасних криз в галузі охорони здоров’я та економі-
ки, що характеризується різким зниженням споживання та впевненості 
споживачів. Пандемія COVID-19 – це великий шок, який змінив бізнес 
екосистему, що вплинуло на конкурентоспроможність як малих і серед-
ніх, так і для великих фірм.

Як реакція на кризу, уряди по всьому світу обмеженими зовнішнє та 
внутрішнє пересування, запровадили заходи соціального дистанціюван-
ня, та видами рекомендації для бізнесу стосовно його функціонування в 
даних умовах. Значна частина фірм вжила заходи, що знижують наванта-
ження на витрати. Такі, як віддалена робота, скорочення робочого часу, 
відпустки, скорочення штату працівників.

Окрім макро – факторів, була визначена послідовність факторів, що 
безпосередню створили перепони в міжнародних ланцюгах постачань, що 
в свою чергу, стало основною причиною шоку пропозиції промислової 
продукції.

  
COVID-19   

. 
 

  

 
 

  

 
 

Рис. 1. Причинно-наслідковий зв’язок впливу пандемії на макрорівні
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Поскільки я – громадянин держави Ізраїль, хочу розповісти, що від-
бувається в цій країні. У березні 2020року Ізраїль закрив аеропорт, тобто 
закрив кордон. Це був початок першого карантину. Закрито було усе: 
розважальні заклади, парки, школи, підприємства.  Відкриті були лише 
аптеки, лікарні та продовольчі магазини.

Економічні втрати були величезні. Оскільки підприємства перестали 
працювати, почалися масові звільнення, або господарі підприємств від-
правляли робітників у відпустку без виплати грошей. Уряд країн вирішив 
допомогти громадянам. Тому кожному громадянину виплатили по 750 
шекелів одноразово. Уряд також видав наказ: не платити муніципальний 
податок протягом З місяців.

Так Ізраїльтяни вийшли з першого карантину. Звичайно, не дораху-
валися багатьох дрібних бізнесів. Але великі підприємства почали від-
криватися.

Вересень ознаменувався новою хвилю корона вірусу COVID-19. Знову 
усе було закрито. Знову люди не мали можливості війти з дому, працюва-
ти. Прем’єр-міністр Ізраїлю уклав договір з виробниками вакцини PTIZER.

Ізраїль став першою країною, що отримала вакцину для всього дорос-
лого населення. До цього часу п’ять мільйонів чоловік вже отримали по 
2 щеплення. Але за рік в Ізраїлі зникло понад 70 тисяч малих бізнесів. 
ержавний борг до ВВП Ізраїлю 59,9% з 2019 році до 71,1% у 2021 році.

Хай тек Ізраїлю впевнено входить в першу п’ятірку країн, що лідиру-
ють в світі по числу інновацій і хай тек розробок.

Як в цілому пережила незвичайний 2029 рік стартап екосистема ? 
Відповідно до огляду Israeli Tech Review за 2020 рік, технологічні 

компанії країни залучили рекордні $ 9,93 мільярдів в 578 угодах, що на 
27% більш, ніж роком раніше.

Які висновки можна зробити ? 
Ключовим фактором банкрутств МСБ( малого та середнього бізнесу). 

В різних країнах є порушення функціонування міжнародного ланцюга 
постачань.

Також було досліджено як самі обмежувальні заходи руйнують жит-
тєздатність екосистеми бізнесу, що призводять до його ураження та по-
дальшого шоку пропозиції товарів та послуг.

У випадку глобальної економічної рецесії COVID-19 та її руйнівного 
впливу як на зовнішньоторговельні потоки між країнами, так і на падіння 
обсягів експорту, зменшення припливу іноземного капіталу, трудового 
ресурсу, а також критичний вплив на систему охорони здоров’я всіх країн, 
що пов’язаний з численнями випадками зараження та здатністю вірусу до 
мутацій, необхідним є ствердження того, що рівень невизначеності під 
час пандемії COVID-19 піднявся до небачених масштабів.
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Залежно від того, як швидко буде проходити вакцинація, і від панде-
мічної ситуації у кожний конкретній країні, в 2021-2022 роках уряд будуть 
поступово зменшувати загальну фінансову підтримку і зосередяться на 
більш адресних заходах. Таких, як допомога безробітним і перепідготовка.

І все одно, багатьма країнам буде потрібно багато років, щоб досягти 
темпів зростання, які були до пандемії 2020 року.

Якщо  дивитися в майбутнє, то інноваційно – орієнтовані економіки 
зможуть поступово перейти на системи нових знань ближче до 2023-2025 
років. У цього контексті, ЄС буде поволі ,, відставати» у коефіцієнті ін-
новаційності  у порівнянні із США, Китаєм, Індією, Ізраїлем.  
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN NIGERIA
ABSTRACT Various factors are said to be responsible for Nigeria’s current 

status as an underdeveloped country. These range from historical colonial 
experience, political instability, the monoculture nature of the national economy, 
and the persistent lack of commitment to focused development strategies on the 
part of the political elites. The most popular among the prescriptions for tackling 
the phenomenon of underdevelopment emphasized macroeconomic policies, 
economic diversification, transparency and accountability in governance and 
even direct distribution of resource proceeds to the general population. These 
solutions have not been able to adequately address Nigeria’s development 
challenges. However, the crucial role of the regulatory institutions, especially 
their oversight functions, has arguably been the missing link in establishing the 
complimentary relationship between governance and development in Nigeria. 
This paper discusses the importance of governance institutions as a fundamental 
determinant of robust and sustainable social and economic development in 
Nigeria. Keywords: Democracy, Corruption, Governance, Socio-economic 
development

INTRODUCTION 

Every society is defined by a set of values, orientations, practices and 
norms that identify the context in which their political activities or governance 
take place. Almond and Powell (1988) refer to this as political culture. They 
argue that these sets of values and orientations underlie and give meaning to 
political action, inputs or outcome in any society. In other words, the character 
of any society determines largely what happens in such a society. Therefore, 
to understand the relationship between the political structure/system (state) 
or governance and socio-economic development of the Nigerian state, an 
understanding of the political culture is necessary. According to Pye (1966), 
the particular pattern of development in any country depends largely upon how 
it is able to resolve the crises of identity, legitimacy, participation, penetration 
and distribution. In Nigeria, these crises have retrogressively influenced the 
state, governance and socio-economic development. As our history has shown, 
governance in Nigeria has been overridden by ethnic, religious and regional 
interests and conflicts. Thereby weakening institutions, institutionalizing 
corruption and slowing down socio- economic development. And much more is 
the demise of the spirit of national stewardship and patriotism. Regrettably, the 
state, the instrument of governance within which socio-economic development 
is pursued has remained continuous embroiled in these conflicts. Both in 
public policy implementation, budgetary allocation and strategic political 
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appointments, who gets what, how and when depends on ethnic and regional 
cleavages with development patterns and trends absolutely characterized by 
these dichotomies. In the leadership recruitment process, also, excellence, 
competence and character have repeatedly been sacrificed on the altar of ethnic 
and religious consideration. Hence, the rise of mediocre leadership in virtually 
all levels of governance. These issues and others represent Nigeria’s barriers 
in driving sustained socio-economic development.

2. CONCEPTUAL CLARIFICATION The state, governance and socio-
economic development are the core concepts of this study. Thus, this section 
deals with the discourse of the concepts as a foundation for my analysis. 
A state is an organized community living under a unified political system. 
According to Gamer (2001), the state is a community of persons, more or less 
numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent 
(or nearly so) of external control and possessing an organized government 
to which the great body of inhabitants render habitual obedience. The state 
plays an important role in the society. It is the most powerful and universal 
organisation. It is a rare and incomparable organisation. It is distinguished 
from other forms of association by its purpose, by the methods it employs to 
carry out those purposes, by having territorial limits and by its sovereignty. 
The primary purpose of the state is to maintain order and security. It does 
so by means of a system of laws backed by force (Agi, 2003). The state is 
more clearly expressed by a government and entails a number of permanent 
institutions, governmental bodies for policy formulation and making of laws; 
a judicial system with police and federal services to apply the law; and the 
armed forces for defense against external enemies, and if need be for putting 
down internal insurrection

GOVERNANCE AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
IN NIGERIA 

To understand socio-economic development, it is important to factor 
in the role of the state and government. Governance plays a crucial role in 
the development of any society. Socio-economic development, production, 
wealth creation and distribution are largely influenced by governance and the 
solution to many socio-economic problems come through political channels. 
Government policy in areas like taxation, tariff laws, railways, electricity, 
telecommunication, education (science and technology), state aid to agriculture 
and industry clearly affects socio-economic prospects of states. In Nigeria, 
after the return of civil rule in 1999, laying the foundation for political and 
economic liberalization and engendering a framework for social and economic 
development became and still is a critical responsibility of

government. Agreeing with empirical evidence that good governance is a 
key determinant of sustained socio-economic development. The stride towards 
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socio-economic development, democratic ethos and accountability have been 
at the lowest level and national institutions have remained weak. Although 
many Nigerians believe that visionary leadership and good governance 
remains the hallmark of pushing the growth and development frontiers as 
well as accelerating the pace of socio-economic progress in any society. In 
reality, the Nigerian state operates far from this universal democratic truth. 
Bad governance (political, economic and social governance) constitutes the 
major challenge to socio-economic development in Nigeria (Shabbir, 2004). 
The problem with Nigeria is that the system lacks institutional checks and 
balances (or mechanism) to control the autocratic tendencies in governance 
and to hold political actors accountable. The lack of ethical politics and 
values, and responsiveness in governance coupled with massive corruption 
has hampered socio-economic development. Even the numerous probes and 
reforms that have taken place in recent times have not culminated to tangible 
results. This appears to confirm that Nigeria’s socio-economic problems 
are basicallythe problem of governance and corruption, which prevents the 
state from putting its abundant human and mineral resources into productive 
use. It is disheartening to know that with trillions of naira budgeted yearly, 
critical infrastructure (roads, airports, railways, schools, hospitals, etc) remain 
deplorable, institutions remain weak and majority of Nigerians still live below 
the poverty line and values continue to degenerate. Therefore, as a foundation 
for sustained socio-economic development, the entire governance chain from 
how to make politicians more accountable and effective in service delivery and 
policy implementation without corruption; to awakening an active citizenship 
and building strong institutions require internationally acceptable reforms if 
Nigeria must join the league of developed nations by the year 2020.

CONCLUSION 

This study has demonstrated that the state and governance are important 
catalyst to socio-economic development. I have opined that good governance 
remains a veritable platform for engineering socio-economic development in 
Nigeria. It is important to note also that, achieving sustained socio-economic 
development will demand solving some of Nigeria’s political problems (like 
federalism, state police etc) which economists and even politicians pretend have 
been solved. Governance must be guided by high levels of morality and integrity 
and should transcend zoning and ethno-religious thinking. I recommend also 
complete independence of the judiciary, scrupulous respect for the law and 
human rights at every level of government, transparent accountability of 
public monies and independent auditors responsible to the legislature and not 
the executive. To make sustained progress, governance must be wedded with 
transparency and accountability and improve economic management as well 
as investments in education, health and critical infrastructure.
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ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

В сучасних умовах виходу з фінансової кризи, посилення конкуренції 
для успішної діяльності організацій і досягнення високих результатів в 
області бізнесу одним з важливих завдань є використання внутрішнього 
потенціалу організації, можливості якого багато в чому визначаються 
мотивацією на базі корпоративної культури. 

Проблематика сучасних українських підприємств показує, що низький 
рівень корпоративної культури гальмує розвиток підприємництва. Най-
важливішою проблемою в цій сфері є відсутність в організації яскраво 
вираженої клієнто-орієнтованої поведінки, гнучкості та творчості пер-
соналу, наявності занадто консервативних ієрархічних структур, низьку 
мотивацію персоналу, побудовану на нематеріальних факторах. Керівнику 
організації важливо знати, які механізми, що визначаються корпоратив-
ною культурою, створюють високі мотиви персоналу до результативної 
діяльності [ 1].

Міжнародні дослідження показують, що при розвиненій корпоративній 
культурі організації досягається високий рівень мотивації та результатив-
ності систем менеджменту. Корпоративна культура формує в основному 
нематеріальну мотивацію персоналу за допомогою залучення, цілеспря-
мованості, можливості гнучкої зміни і спільного бачення для досягнення 
цілей [2].

Корпоративна культура – це не тільки імідж компанії, а й ефективний 
інструмент стратегічного розвитку бізнесу. Її формування завжди пов’я-
зане з інноваціями, спрямованими на досягнення бізнес-цілей і, отже, 
підвищення конкурентоспроможності [3].

Корпоративна культура організації включає основні структурні еле-
менти: 

– місія, мета, завдання та філософія організації як сукупність осно-
воположних принципів функціонування; 

– кадрова політика і система мотивації;
– стиль поведінки керівника організації; 
– система цінностей, правила і норми поведінки; 
– корпоративний стиль та імідж організації;
– організаційна структура; 
– система комунікацій всередині організації.
Головним результатом роботи щодо формування та вдосконалення 

корпоративної культури організації є прихильність співробітників як до 
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надзвичайно відданості спільній справі. Прихильність можна розглядати 
як ототожнення співробітника зі своєю організацією, що виражається в 
поєднанні цілей співробітника і організації, бажанні сприяти успіху її ді-
яльності [5]. Головними складовими елементами прихильності виступають 
інтеграція, залученість і лояльність, сутність і визначальні чинники яких 
представлені в таблиці 1.

Таблиця 1. 

Головні складові елементи прихильності

 
   

      
        

  '     
,     

      
      

 Розвиток і вдосконалення корпоративної культури призводить до фор-
мування сильної корпоративної культури, завдяки якій мета і завдання 
організації стають особистими і близькими співробітнику. Нормою стає 
дотримання існуючих правил і норм організації, що призводить до впоряд-
кування процесів в компанії. Зокрема, вплив мотивації на корпоративну 
культуру проявляється в тому, що залучений співробітник зацікавлений в 
дотриманні правил трудового розпорядку, активно підтримує і пропагує 
їх, поширює позитивну інформацію про організацію в вільних ЗМІ і серед 
друзів, що призводить до формування привабливості бренду організації 
серед потенційних клієнтів. У свою чергу, корпоративна культура також 
впливає на мотивацію співробітників, головним чином, у вигляді поши-
рення системи цінностей, правил, норм поведінки і результатів праці, 
вітає в трудовому колективі [2]. Тому організаціям слід більш уважно 
ставиться до рівня задоволеності потреб співробітників і сформованій 
системі мотивації, так як незадоволений співробітник може легко розмі-
стити негативну інформацію про організацію, компрометуючи її, і, таким 
чином, знижуючи конкурентоспроможність на ринку. 

Сильна корпоративна культура інтегрує всі заходи з управління 
персоналом в єдину систему, що дозволяє домагатися більшої віддачі 
співробітників в роботі, також підвищується і конкурентоспроможність 
організації. Таким чином  створюється цільова поведінка співробітника, 
яка включає його головні потреби та їх вирішення

У зв’язку з цим відзначимо, що саме розвинена корпоративна культура 
надає відчуття причетності, прихильності; сприяє активним комунікацій, 
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ініціативи і новаторства; створює ефективний і високопродуктивний тру-
довий колектив. Створення можливості відкрито говорити з колегами про 
довіру, цінностях, чесності призводить до формування взаємовиручки, 
«почуттю ліктя», творчої активності колективу. Однією з проблем XXI 
століття називають «самотність». Саме завдяки розвиненій корпоративній 
культурі кожна людина відчуває свою необхідність, значимість в спільній 
справі організації, а висока прихильність спільній справі дозволяє підви-
щувати кваліфікацію, вести здоровий спосіб життя, виступати прикладом 
для наслідування, що формує почуття власної гідності. 

Відзначимо, що головним результатом впливу корпоративної культури 
на мотивацію через трудову поведінку співробітників організації висту-
пає задоволеність власною працею. Задоволення працею призводить до 
підвищення відповідальності, зниження втрат робочого часу, зниження 
кількості рекламацій, зростання продуктивності праці і моральної задо-
воленості, а також у підвищенні зацікавленості в формі появи стимулів 
до праці. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГУ НА РІВНІ 
ПІДПРИЄМСТВА

Сфера маркетингу охоплює багато аспектів сучасної економічної 
системи нашого життя, не зважаючи на рівень економічного розвитку. 
При цьому будь яка сфера діяльності підприємства має прямий зв’язок з 
маркетинговою діяльністю. Наразі, в Україні маркетингова діяльність є 
одним із найбільш перспективних напрямів людської діяльності.

 В умовах сучасного розвитку ринкової економіки, де більшу части-
ну становить малий та середній бізнеси, це обумовлюється простотою в 
організації своєї справи. Малому та середньому бізнесу в рази простіше 
реагувати на зміни та потреби ринку. Невеликі обсяги дають їм змогу 
швидко знайти шляхи адаптації до сучасних умов. Однак, саме в сфері 
малого підприємництва спостерігається високий рівень конкуренції, та 
неграмотного маркетингу і для отримання прибутку, підприємствам не-
обхідно чітко позиціонувати себе на ринку.  Це необхідно для того, щоб 
серед великого різноманіття однакової продукції, віддавали перевагу саме 
тій продукції, яку виробило наше підприємство. Саме  тому основним 
інструментом конкурентоспроможності постає грамотна маркетингова 
політика.

Маркетинг як система включає в себе багато елементів: цілей, прин-
ципів, функцій, методів, факторів внутрішнього і зовнішнього середови-
ща. Використання маркетингу як керуючої системи передбачає пошук 
можливостей постійного зменшення елементів невизначеності і ризику 
в оцінках, рішеннях та діях. 

Економіка нашої країни впритул підвела підприємства до усвідомлен-
ня необхідності практичного застосування маркетингових зусиль у своїй 
діяльності. Однак, знайти підготовленого фахівця буде недостатнім кро-
ком для стабілізації положення.  Потрібно прикласти значні зусилля для 
створення управлінської структури, пріоритетом якої стане планування 
організації і контроль маркетингової діяльності на підприємстві. Велику 
роль у функціонуванні підприємства займає відділ маркетингу, бо саме 
він дає актуальну інформацію про споживачів, їх смак і сприяє  макси-
мальному збуту продукції.

Стратегічний маркетинг - це комплекс робіт щодо формування страте-
гії підприємства на основі стратегічної сегментації ринку, прогнозуван-
ня стратегій підвищення якості товарів, ресурсозабезпечення, розвитку 
виробництва і нормативів конкурентоспроможності, націлених на збере-
ження або досягнення конкурентних переваг підприємства та стабільне 
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отримання прибутку. Існує п’ять основних підходів, на основі яких біль-
шість підприємств здійснює свою маркетингову діяльність: концепція 
удосконалення виробництва, концепція удосконалення товару ( продукції 
або послуги), концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція 
маркетингу і концепція соціально - етичного маркетингу. 

Концепція вдосконалення виробництва стверджує, що споживачі ча-
стіше віддають перевагу товарам, які широко розповсюджені і доступні 
за ціною. Керівництво підприємства зосереджує свої зусилля на удоско-
наленні виробництва та підвищенні ефективності системи розподілу. За-
стосування цієї концепції доцільне у двох випадках: коли попит на товар 
перевищує його пропозицію, що потребує від керівництва підприємства 
пошуку засобів збільшення обсягів виробництва та коли собівартість то-
вару занадто висока і необхідно знизити ціну товару.

Найважливішими завданнями маркетингового підходу при управлінні 
підприємством доцільно вважати наступні етапи:

1. Запобігання витрат усіх видів ресурсів, пов’язаних з виробни-
цтвом і реалізацією продукції та послуг, що не користуються попитом 
на споживчому ринку.

2. Мінімізація витрат усіх видів ресурсів, пов’язаних з виробни-
цтвом і реалізацією продукції та послуг, стимулювання попиту яких не 
дозволить підприємству досягти поставлених цілей. 

3. Цільове використання всіх видів ресурсів для забезпечення пов-
ного задоволення потреб і побажань наявних і потенційних споживачів.

4. Формування умов для розширення відтворення продукції та по-
слуг підприємства і підтримки сталих та конкурентоспроможних позицій 
на ринку, а також для створення доброго іміджу підприємству.

Стратегічна сегментація ринку - дослідження ринку з метою стратегіч-
ного прогнозування його параметрів для розробки стратегії підприємства.
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ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДПРИЄМСТВА

Усі підприємства у процесі власної господарської діяльності форму-
ється  техніко-технологічна база. Виходячи з того, що  всіляке обладнання 
та устаткування мають схильність до зносу, то виникає потреба у його 
постійному поновленні чи відтворенні. Вагому частку у фінансуванні 
поновлення та відтворення основних засобів здійснюють амортизаційні 
відрахування. З метою прибуткового здійснення господарювання будь-
яка установа має вибрати та здійснювати саме ту амортизаційну політи-
ку, котра найкраще буде підходити специфіці виробничої діяльності. За 
допомогою амортизаційних відрахувань розв’язується велика кількість 
проблематики відтворювального характеру за допомогою фінансування 
відтворення основних засобів.

Згідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 
16 «Основні засоби» та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
7 «Основні засоби», амортизація розглядається як систематичний роз-
поділ суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної 
експлуатації.  Відповідно до  Податкового кодексу України, амортиза-
ція розглядається як звільнення від оподаткування частини прибутку на 
суму розрахованої амортизації. Це означає, що підприємство не сплачує 
податок на ту частину прибутку, що вважається амортизаційними відра-
хуваннями. Зрозуміло, що зі зростанням суми амортизаційних відраху-
вань зменшується сума прибутку і, відповідно, сума до оподаткування. 
Відповідна властивість амортизації характеризується «податковим щитом 
організації» [34, 35].

П(С)БО 7 та МСБО 16 вміщують відмінності у класифікуванні ос-
новних засобів. МСБО 16 не виділяє як основні засоби багаторічні наса-
дження, тварин, капітальні витрати на поліпшення земель, котрі не зв’я-
зані з будівництвом та інші основні засоби [4, с. 13]. У МСБО 16 дається 
змога спеціалісту самостійно встановлювати приналежність певних видів 
активів до основних засобів, зважаючи на специфіку виробництва, чіткі 
обставини та умови використання.

Слідуюча відмінність  грунтується у утворенні початкової вартості 
основних засобів. Відповідно з П(С)БО 7 до початкової вартості вклю-
чаються суми прогнозованих витрат на демонтаж, а відповідно до МСБО 
16 лише теперішня сума демонтажу. Також щорічну суму забезпечення 
відповідно до МСБО 16 відносять не первісної вартості об’єкта, а до фі-
нансових витрат.
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У МСБО 16 зазначається, що ліквідаційна вартість та терміни корисно-
го використання основних засобів мають переглядатися кожного фінансо-
вого року та зазначатися в обліковій політиці фірми. Відповідно до МСФЗ 
ліквідаційна вартість відображає теперішню суму грошових потоків від 
вибуття основних засобів. У П(С)БО 7 переоцінка відбувається лише за 
потребою, так як в П(С)БО визначається майбутня сума активів, котру 
фірма планує отримати після вибуття основних засобів.

Початком розрахунку амортизації до П(С)БО 7 відбувається, почи-
наючи з місяця, який слідує за місяцем заміни терміну використання 
основних засобів. Згідно з МСБО 16, амортизацію здійснюють відразу, 
як тільки актив являється придатним до експлуатації. Тобто МСБО 16 
передбачає нарахування амортизації не щомісячно, а щоденно після ко-
рисного використання.

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація може здійснюватися 
п’ятьма методами, а саме метод прямолінійний, метод зменшення залиш-
кової вартості, методом прискореного зменшення залишкової вартості, 
методом виробничим, кумулятивним методом. У МСБО 16 «Основні засо-
би» амортизація нараховується лише трьома методами: методом прямолі-
нійним, методом зменшення залишку і методом суми одиниць продукції. 
Підприємство на власний розсуд обирає метод нарахування амортизації.

Згідно з П(С)БО 7 підприємство обирає метод з врахуванням очікувано-
го способу отримання економічної вигоди від введеного в обіг основного 
засобу, а згідно з МСБО 16 підприємство обирає метод, що найяскравіше 
відображатиме очікувану форму використання майбутніх вигод, що вті-
лені в активі. У Податковому кодексі України, який посилається на П(С)
БО 7, забороняється у податковому обліку використовувати амортизацію 
за виробничим методом. Як бачимо, П(С)БО 7 та МСБО 16 мають значну 
кількість суттєвих відмінностей. Це черговий раз підкреслює про недоско-
налість сучасної системи амортизації. Також неможливим є визначення 
точних розмірів втрати об’єктами основних засобів частини своєї вартості 
у відношенні до їхнього зносу та строку використання. Будь-яке нара-
хування амортизації не є повністю об’єктивним та обґрунтованим [43].

Для підприємств, які тільки почали утворювати господарську діяль-
ність і для котрих потрібно швидко отримати кошти для подальших ін-
вестицій на основні засоби, найкращим буде використання методів, котрі 
підсилюють функцію стимулювання амортизації, тобто метод зменшення 
залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості 
та кумулятивним метод [3, с.12].

Водночас, ні в П(С)БО 7, ні в МСБО 16 не має заборон чи рекомен-
дацій використовувати лише один метод амортизації для всіх основних 
засобів протягом усього строку експлуатації без можливості зміни методу 
амортизації [43].
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Амортизація включається до складу собівартості виробленої продукції 
і відповідно повертається фірмі покупцем. Бухгалтерський облік хоча і 
відображає амортизацію в відповідній статті калькуляції, але тим паче 
не має відповідного контролювання за майбутнім використанням таких 
грошових коштів. Відповідно до теоретичних поглядів, всі амортизаційні 
відрахування мають нагромаджуватися впродовж всього терміну аморти-
зації основного засобу на окремому рахунку підприємства. Практично, 
амортизація не консервує усі амортизаційні надходження і не забороняє 
використовувати їх на інші цілі.
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КРЕДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 
Сьогодні ми з вами стоїмо у витоків 4 промислової революції. Розвиток 

суспільства та економік світу значно прискорився з початком таких рево-
люцій ще з другої половини XVII століття, коли був винайдений паровий 
двигун. Але сам по-собі винахід не є революцією. На розвиток економіки 
і суспільства суттєво впливає впровадження винаходу у виробництво. Це 
досить великі бізнес-проекти, які неможливо було б реалізовувати без 
залучення капіталу, в тому числі позичкового.

Кредит виник з розвитком капіталізму. Капіталізм – від слова Капітал, 
тобто сукупність засобів для отримання прибутку (активи). 

Ключовим поняттям тут є прибуток. Адже будь-яка підприємницька 
діяльність має на мені його отримання. 

При цьому кредит – це явище, коли той, у кого є надлишковий капітал, 
надає його у тимчасове користування тим, хто на цей момент потребує 
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додаткових активів, за плату. Плата за кредит, або ж його ціна на фінан-
совому ринку - це кредитний процент.

В цій ситуації кредит може бути використаний  в різний спосіб:
– для започаткування бізнесу
– для розширення можливостей існуючого бізнесу
– для оптимізації розподілу прибутку при поповненні оборотних 

активів (ті, що швидко споживаються для виготовлення продукції 
чи послуг і потребують постійного оновлення)

– для оздоровлення бізнесу і нейтралізації загрозливих для бізнесу 
ситуацій (незадовільний фінансовий стан, банкрутство)

В усіх цих ситуаціях кредит використовується як інструмент. Звертаю 
увагу на те, що кредит – це інструмент ведення бізнесу, який коштує 
грошей.

В усіх ситуаціях бізнесмен має це усвідомлювати і зважувати всі ри-
зики, адже наприклад кредит, отриманий для оздоровлення бізнесу може 
його остаточно поховати. Часто підприємці, які беруть кредит для засну-
вання бізнесу, якщо вони все чітко не зважили, не врахували ризиків, не 
можуть розвинути свій бізнес і зазнають невдачі.

За світовою практикою саме малий та середній бізнес є основою будь-
якої економіки. Найбільша кількість робочих місць створює малий та 
середній бізнес. В Україні ж поки що існує проблема розвитку малого та 
середнього бізнесу. З одного боку у населення недостатньо коштів для 
започаткування бізнесу, з іншого – в умовах монополістичної загрози 
великих гравців ринку та великих відсотків банків за надані кредити ба-
гато дрібних підприємців банкрутують і не в змозі утриматися на ринку.

Для розвитку малого та середнього бізнесу рік тому Президентом 
України була ініційована програма доступних кредитів під 5, 7, 9%.

Сутність кредиту можна розкрити на такому прикладі:
Уявіть собі ринок, на якому продають не товари, а гроші – це фінан-

совий ринок. Суттєва відмінність від звичайного ринку – це те, що на 
цьому ринку ви можете отримати гроші, заплативши зверху певну суму 
– ціну грошей на фінансовому ринку. Але на відміну від товару, гроші, 
що ви отримали не стають вашою власністю і підлягають поверненню 
через визначений час. при цьому сума, яку ви заплатили за користування 
грошима, до вас не повертається.

Якщо ви бажаєте започаткувати бізнес з вантажних перевезень, спо-
чатку вам треба придбати вантажівку. Для чистоти прикладу варіант з 
вантажівкою, що вже була у вас у власності, відкидаємо.

Для придбання вантажівки у вас можуть бути свої гроші. Але варто 
пам’ятати про необхідність додаткових витрат на організацію бізнесу. 
Тому ви можете купити вантажівку в кредит. При цьому ви маєте зважити 
на ціну кредиту. Цю ціну ви маєте собі повернути з виручки. Крім цього 
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з виручки ви маєте повернути і суму кредиту – так зване тіло кредиту. 
При цьому до того моменту, як ви повернете цей процент і тіло кредиту, 
ви маєте забезпечувати прибуток, що перевищує періодичні платежі по 
кредиту, що включають процент і тіло кредиту. В іншому випадку ви 
будете працювати у збиток.

Все те, що ми з вами прослухали – це комерційний кредит, тобто кре-
дит для бізнесу, який в будь-якому випадку має забезпечувати отримання 
прибутку.

Інший вид кредиту – споживчий.
Споживчий кредит – це можливість практично для всіх категорій на-

селення швидко і без складнощів отримати певну суму грошей на свої 
потреби. Подібні програми бувають цільові і нецільові. У першому ви-
падку гроші видаються на чітко визначені потреби, а банк залишає за 
собою право вимагати у позичальника документи, що підтверджують 
факт цільового використання. Нецільові позики користуються більшою 
популярністю. Витратити гроші можна на покупку будь-яких товарів або 
оплату послуг – все на розсуд позичальника. Для отримання грошей за-
звичай досить мінімуму документів, інколи взагалі лише паспорт. 

Але в цьому випадку не потрібно забувати, що ви також знаходитесь 
на фінансовому ринку і обираєте пропозицію за прийнятну ціну (процент).

Зверніть увагу! Cpeдній вік клієнта – від 21-25 і до 65-70 років на мо-
мент погашення заборгованості. 

Як підібрати вигідний кредит? Найважливіший параметр для пози-
чальника – це повна вартість позики. Вона складається не лише з річної 
процентної ставки, але і з додаткових комісій і супутніх платежів. Саме 
від повної вартості позики залежить переплата. 

Важливо! Щоб претендувати на привабливіші умови або знижену про-
центну ставку, спершу варто звернутися в той банк, клієнтом якого ви вже 
є (наприклад, зарплатний клієнт, або брали кредит раніше). 

Які ще моменти потрібно врахувати: 
– Умови і базові вимоги до позичальника. 
– Тривалість періоду кредитування. 
– Максимальні ліміти за договором. 
– Доступні способи і схеми погашення заборгованості (ануїтет або 

диференційована). 
Плюси подібних пропозицій очевидні: позичальник швидко отримує 

потрібний товар або послугу, йому не потрібно довго накопичувати гро-
ші, а рішення по подібних заявках зазвичай приймається досить швидко. 
Однак не без недоліків: можуть бути потрібні додаткові витрати на стра-
ховку, а процентна ставка по таких пропозиціях часто буває завищена.

На фінансовому ринку для кредитування населення крім банків пра-
цюють мікрофінансові (небанківськи) установи. 



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 131

Ці установи відрізняються від банків більш спрощеним підходом до 
клієнтів, спрощеними умовами кредитування і, водночас, ризиками, що з 
цим пов’язані та більшими процентами. Вартість кредиту в цих установах 
в 10-20 разів вища за банківські кредити. Це в першу чергу знову ж таки 
пов’язано зі спрощеним підходом: клієнтів не вивчають, дають гроші кому 
завгодно, не турбуючись про забезпечення платоспроможності клієнта. Як 
наслідок – в цих установах найбільша частка неплатоспроможних клієнтів, 
що просто не повертають гроші. Для того, щоб забезпечити прибутковість 
такої діяльності за тих, хто не повертає кредити мають заплатити ті, хто 
сумлінно їх сплачує. Тому й вартість кредиту завищена.

Також варто відмітити, що споживчий кредит – це інструмент бізне-
су, але не для населення, що його отримує, а для виробників і продавців 
товарів. Цей вид кредиту збільшує купівельну спроможність населення, 
що стимулює попит на товари. Як наслідок виробники розширюють ви-
робництво, продавці збільшують прибутки. При цьому вартість кредиту 
перекладається на населення.

При цьому варто відмітити, що доходність мікрофінансових установ на 
фінансовому ринку України значно більша, ніж у банків. Все це свідчить 
про те, що фінансовий ринок України деформований, якщо кредитуван-
ня бідніших верств населення прибутковіше за кредитування бізнесу та 
інфраструктурних об’єктів.

Зробимо висновки:
1. Кредит – це інструмент ведення бізнесу, за допомогою якого має 

збільшуватись прибуток
2. Слід пам’ятати про ризики під час кредитування і завжди їх оці-

нювати при прийнятті рішення.
3. Споживчий кредит – це особливий вид кредиту, який використо-

вується для збільшення прибутку через забезпечення купівельної 
спроможності населення. При цьому прибутки отримують вироб-
ники і продавці, а вартість кредиту сплачує населення.

4. Мікрофінансові установи надають кредити на спрощених умовах, 
але набагато дорожчі, ніж в банках. При цьому за неплатоспромож-
них клієнтів платять сумлінні. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Внешнеэкономический потенциал страны – комплексная характерис-
тика, которая отражает материальные и интеллектуальные возможности 
участия того или иного государства в торговом сотрудничестве с другими 
странами.

Внешнеэкономический потенциал страны определяется наличием при-
родных ресурсов, созданным производственным и научно-техническим 
потенциалом, инфраструктурой, социальной сферой, продукция и услуги 
которых экспортируются за пределы страны или продаются иностранным 
гражданам, фирмам и организациям, в том числе совместным предпри-
ятиям, без вывоза их за границу.

Важнейшими экономическими показателями, определяющими внеш-
неэкономический потенциал страны, являются: объем производства ВВП, 
в том числе на душу населения; удельный вес экспорта товаров и услуг в 
ВВП; доля экспорта промышленных товаров в общем объеме экспорта то-
варов.

Для Республики Беларусь внешнеэкономический потенциал имеет 
важное значение, так как по мировым масштабам она является небольшой 
европейской страной с открытой экономикой, в которой доля экспорта 
составляет около 2/3 валового внутреннего продукта.

По объему производства ВВП по паритету покупательной способ-
ности в долларах США Беларусь занимает четвертое место среди стран 
СНГ (после России, Украины и Казахстана) и 25-е среди 46 европейских 
государств.

Занимая в мире 0,15 %  по территории, 0,17 % по численности насе-
ления, Беларусь производит значительные по удельному весу объемы 
промышленной и сельскохозяйственной продукции: тракторы - 8 %, мине-
ральные удобрения — 3, в том числе калийные — 14; химические волокна 
и нити - 1,3; холодильники и морозильники - 1,2; масло животное -0,9 %. 
Доля Беларуси в мировом производстве важнейших видов сельскохозяй-
ственной продукции составляет: льноволокно - 6,4 % ; картофель — 2,8; 
молоко - 0,9; мясо в убойном весе — 0,3; сахарная свекла — 0,6 % .

По удельному весу экспорта товаров и услуг в ВВП Республика Бе-
ларусь занимает первое место среди стран СНГ, а по производству ВВП 
на душу населения (по паритету покупательной способности) уступает 
только Российской Федерации и Казахстану.

Если по производству ВВП на душу населения Республика Беларусь 
уступает всем странам Евросоюза, то по удельному весу экспорта товаров 
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и услуг в ВВП она значительно превосходит большинство из них, кроме 
Бельгии, Ирландии, Словакии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.

Роль и значение внешнеэкономического потенциала для развития на-
циональной экономики определяются совокупностью факторов и условий. 
Для Республики Беларусь это, прежде всего:

– выгодное экономико-географическое положение;
– развитая система транспортных коммуникаций и производственная 

инфраструктура в целом;
– многоотраслевой промышленный комплекс;
– созданный научный и инновационный потенциал;
– достаточно мощная строительная база;
– значительные лесные и водные ресурсы, наличие ряда важных 

полезных ископаемых (калийных и каменных солей, сырья для 
производства строительных материалов и др.);

– высокий общеобразовательный уровень населения и сложившаяся 
система подготовки специалистов;

– многовекторные внешнеэкономические связи, способствующие 
расширению внешних рынков.

Основу внешнеэкономического потенциала Беларуси создает про-
мышленность и прежде всего те ее отрасли, продукция которых занимает 
наибольший удельный вес в экспорте товаров.

В товарной структуре экспорта Беларуси наибольший удельный вес 
имеет продукция машиностроения, нефтеперерабатывающей, химиче-
ской и нефтехимической промышленности. Значителен удельный вес 
продукции черной металлургии, легкой, пищевой, лесной, деревообра-
батывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, строительных 
материалов.

На долю продукции машиностроительного комплекса приходится 
около четверти всего белорусского экспорта. Внешнеэкономический 
потенциал здесь определяют крупнейшие предприятия по производству 
грузовых автомобилей, тракторов, металлообрабатывающих станков, сель-
скохозяйственных машин, холодильников и морозильников, велосипедов, 
мотоциклов и др. Отечественные предприятия обладают определенными 
конкурентными преимуществами, использование которых позволяет 
менять специализацию в международном разделении труда и повышать 
эффективность внешнеэкономической деятельности. Только за годы госу-
дарственного суверенитета в Беларуси освоено производство автобусов, 
троллейбусов, трамваев, зерноуборочных комбайнов и других видов тех-
ники, имеющих спрос не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

Значительным внешнеторговым потенциалом располагают лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, про-
изводство строительных материалов, легкая промышленность, а также 
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агропромышленный комплекс страны. В последние годы внешнеэконо-
мический потенциал Беларуси укрепляется за счет экспорта услуг, доля 
которых в общем объеме экспорта товаров и услуг увеличилась до 13 %.

Пользуясь своим географическим положением, Беларусь ежегодно 
получает солидные «дивиденды» за счет предоставления транспортных 
услуг, на долю которых приходится свыше половины экспорта всех ви-
дов услуг. Ускоренными темпами растет также экспорт компьютерных 
и информационных услуг, хотя их абсолютный объем невелик (0,9 % 
общего объема экспорта услуг). В экспорте практически отсутствуют та-
кие доходные в развитых странах услуги, как аудит, консалтинг, лизинг, 
маркетинг, страхование и др. Несмотря на значительный абсолютный 
рост, снижается доля экспорта деловых услуг, включая бухгалтерские, 
юридические, научно-исследовательские и др. В целом услуги обеспе-
чивают порядка 20 % поступлений выручки от белорусского экспорта в 
иностранной валюте, что оказывает существенное влияние на укрепление 
платежного баланса страны.

Беларусь имеет значительные резервы для увеличения экспорта услуг, 
особенно туристических, поскольку располагает богатым природным 
и историко-культурным потенциалом для развития международного 
туризма.

Наращивание экспортного потенциала страны является одним из важ-
нейших приоритетов социально-экономического развития РБ, для полной 
реализации которого потребуются:

– усиление конкурентных позиций на мировых рынках белорусских 
производителей-экспортеров за счет внедрения новых технологий, 
обеспечивающих соответствие продукции требованиям междуна-
родных стандартов

– создание новых экспортоориентированных производств на основе 
отечественных научно-технических разработок

– активное применение новых форм торговли (создание белорусских 
торговых компаний за рубежом, финансово-промышленных групп 
с иностранными партнерами

– открытие сборочных производств с одновременным формированием 
сетей технических центров и т. д.)

– совершенствование механизма управления и регулирования внеш-
неэкономической деятельности
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
В сучасних змішаних економіках ринкові інститути і механізми зво-

ротного зв’язку в транспортній сфері виявляються не в змозі забезпечити 
конкурентно-ефективне регулювання ринку транспортних послуг і стійке 
економічне зростання в галузі.

Специфічні чинники трансформації і розвитку інституту транспорт-
ної сфери не дозволяють забезпечити ефективне та раціональне ринкове 
конкурентне регулювання, що призводить до стійкого нестабільного роз-
витку,  до криз в забезпеченні транспортом зі значними спадами.

Зважаючи на вказані причини на сьогодні, з особливою гостротою, 
стоїть завдання вивчення впливу чинників розвитку інституційного се-
редовища транспортного сектора на стійкість економічного зростання 
країни. Важливою також є питання проектування інститутів та інститу-
ційних механізмів, що дозволяють знизити коливання поточної ринкової 
рівноваги на вітчизняному транспортному ринку з метою підвищення 
ефективності його функціонування.

Рішення такого завдання можливе шляхом коректного використання 
інституційних механізмів державного регулювання, що є актуальним 
напрямком дослідження з метою довгострокового стійкого економічного 
зростання сучасної України.

Питання зростання транспортної сфери, що пов’язані з історичним і 
циклічним розвитком, становленням і трансформацією інституціонального 
середовища, цікавлять вчених-економістів, починаючи з середини XIX 
ст. в рамках досліджень шкіл класичної політекономії і інституціоналіз-
му. Різні аспекти економічного зростання та розвитку проаналізовані в 
багатьох  наукових роботах вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як 
Дж. Серлі, У. Семюелс, В.Л. Тамбовцева, О.І. Вільямсона, С.Дж. Уінтера, 
Д. Уолліса, Є.Г. Фуруботна, П.Т. Хейне, Дж. Ходжсона, В.Н. Черковца, 
А.Е. Шаститко, Т. Еггертссон, К.Е. Ейрса. Незважаючи на широке коло 
наукових досліджень багато питань щодо формування інституційного се-
редовища, що забезпечує стале економічне зростання транспортної сфери 
залишаються невирішеними.

Зокрема формування особливих систем правил щодо приведення в 
дію трансформаційних механізмів, залишаються слабо дослідженими, що 
визначило напрямки дослідження.
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Метою наших досліджень є розкриття сутності удосконалення управ-
ління транспортною сферою для сталого економічного зростання та об-
ґрунтування основних напрямків її розвитку.

В результаті наших досліджень вирішені наступні завдання:
– Визначені концептуальні підходи до сутності та змісту інституцій-

ного середовища транспортної сфери;
– Виокремлені особливості формування транспортної інфраструктури
– Запропоновані заходи  підтримки стабільного  попиту на        тран-

спортному ринку;
– Визначені особливості управління діючого автотранспортного під-

приємства;
– Представлена  характеристика кадрового потенціалу  підприємства;
– Запропоновані шляхи удосконалення управління транспортною 

сферою.
Об’єктом дослідження постало  інституційне середовище та складові її 

елементи, що впливають на стійкість економічного зростання транспорт-
ної сфери на прикладі діючого автотранспортного підприємства.

Предметом дослідження виступають економічні відносини, що впли-
вають на стале економічне зростання транспортної сфери в умовах тран-
сформації інституціонального середовища економіки.

В основу досліджень покладено метод, спрямований на виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків між економічним зростанням в транспорт-
ній сфері та змінами його інституційного середовища.  В ході виконання 
досліджень також застосовувалися статистичний і графічний методи.
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ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКОЇ СІМ’Ї НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я 
ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЛОДШОГО 

ШКОЛЯРА
На основі здійснення  науково-теоретичного аналізу  понять  «психічне 

здоров’я» та «психологічне благополуччя» як чинників позитивного на-
строю батьків на основі праць R. A. Spitz, C. Meadows, Е. Керол, К.Рифф, 
та інших, було встановлено, що  психологічне благополуччя демонструє 
превалювання позитивних подій, позитивного сприйняття особистістю 
себе у світі та соціумі [3; 4].  Психічне здоров’я характеризується не 
тільки  відсутністю психічних хвороб, а передбачає наявність емоційно-
го, психологічного комфорту, активність, та розвиток особистості, змога 
адаптуватися під соціальні норми середовища та подій життя [1].

Теоретичне дослідження особливості психічного розвитку дитини 
показало, що у молодшому шкільному віці відбувається єдина вікова 
криза розвитку, а саме криза семи років, яку ще називають кризою нової 
соціальної ролі, нових вимог та правил [1].  Саме в цій кризі відбувається 
значна диференціація дитини у сприймання  себе як особистість не тіль-
ки у сім’ї, але й у соціумі. В цей період формуються нові соціальні ролі 
«учень», та «однокласник», відбувається інтенсивний розвиток аналітич-
ного мислення, рефлексії, пізнавальних процесів, оцінка його шкільної 
діяльності, та стосунки у класі. 

Значні навантаження но нервову систему дитини призводять до під-
вищення рівня її тривожності. Також вплив батьківського виховання, 
ставлення до дитини однокласників та вчителя, може також значно під-
вищити тривожність у молодшого школяра. Негативні оцінки навколи-
шніх та у сім’ї, ланцюг з поганих подій може дезадаптувати дитину та 
перетворити її життя на постійне очікування помилок та критики, що 
негативно впливає на її психічне здоров’я, а далі й розвиток. Високий 
рівень тривожності, почуття небезпеки знижує допитливість у дитини 
та інтересу до життя в цілому, що зовні проявляється через в’ялість та 
безініціативність дитини [2].  

Аналіз методик для дослідження психічного здоров’я та  психологіч-
ного благополуччя членів родини дозволив виявити, що шкала психоло-
гічного благополуччя К. Риффа, найбільш  підходить до виявлення благо-
получчя батьків, адже вона має такі суттєві компоненти, як: особистісний 
розвиток, автономія, позитивні відношення з іншими та інші,  Для дітей 
доцільною  виявилася методика на визначення рівня тривожності  Е.А. По-
миткіна, оскільки саме тривожність є однією з дослідницьких детермінант 
психічного здоров’я дитини та її конструктивності її психічного розвитку. 
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Емпіричне дослідження впливу психологічного благополуччя батьків 
на психічне здоров’я дітей молодшого шкільного віку, що обумовлює 
їх психічний розвиток показало, що більшість батьків (53%) мають ви-
сокий рівень психологічного благополуччя, середній рівень мають 47% 
батьків (батьків з низьким рівнем  психологічного благополуччя серед 
респондентів не було виявлено). 53,33% дітей мають низький рівень три-
вожності, 33,33% дітей середній й 13,34% високий рівень тривожності.  
У дослідженні було виявлено що є зворотний зв’язок між рівнем впливу 
благополуччя батьків на рівень тривожності дітей (r=-0.78, p<0,05), тобто 
чим вище рівень психологічного благополуччя батьків, тим нижче рівень 
тривожності у дітей та навпаки.

Виникнення у дітей різного типу порушень в поведінці, пов’язаних 
з сімейної середовищем, свідчить про зниження виховної функції бать-
ківської сім’ї.

До майбутніх негативних наслідків відхилень у сімейному вихован-
ні дітей належать: високий рівень тривожності у дітей, дезадаптація до 
життя, злочинність, соціальний паразитизм, дармоїдство, азартні ігри, 
алкоголізм, наркоманію, розумову недорозвиненість, психічні захворю-
вання, психічне нездоров’я та інші патологічні явища. Таким чином, саме 
від того, який тип відносин склався в сім’ї, як сім’я реагує на провину, 
помилки дитини, її невдачі та успіхи у школі залежить характер станов-
лення особистості дитини і в подальшому її житті.

У процесі дослідження нами були розроблені психологічні рекомен-
дації для батьків щодо гармонізації психічного розвитку молодших шко-
лярів. Та рекомендації для батьків для підвищення рівня психологічного 
благополуччя.

Психологічне здоров’я робить особистість самодостатньою та здатною 
успішно вирішувати життєві проблеми [1]. Коли батьки піклуються про 
психічне здоров’я та психологічне благополуччя всіх членів родини, вони 
формують у дітей позитивну здатність до саморозвитку, самопізнання, 
конструктивну  взаємодію з оточуючими людьми в умовах культурної, 
соціальної, економічної і екологічної реальності навколишнього світу. 
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THE PSYCHO-SOCIAL EFFECT OF SINGLE PARENTHOOD 
ON STUDENT’S  ACADEMIC PERFORMANCE IN NIGERIA

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 
parent perform below children from two parent family, they also have problem 
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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 
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necessary assistance and psychological support for student from single parent 
family as to overcome their emotional problem. 

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. 
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ТИПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В СИСТЕМІ 
СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ

Стикаючись з життєвими труднощами, людина переживає їх дуже ін-
дивідуальним, специфічним способом, який проявляється в особистісних 
орієнтаціях суб’єкта. Ці орієнтації показують ступінь включення людини 
в ситуацію, управління нею своїм життям, її рух до свободи або втеча від 
неї, прийняття або відмова від авторства свого життя (відповідальності), 
проживання болю або відхід від неї. Ці орієнтації називають смисложиттє-
вими, бо вони вказують на ступінь реалізації особистості свого потенціалу 
(життєвої творчості), на зовнішню або внутрішню спрямованість життя.

Буття людини завжди є буття зі змістом, в який людина свідомо чи 
несвідомо вірить. Навіть самогубець не вірить в сенс життя, але вірить 
в сенс смерті – інакше б він не зміг спланувати суїцид [5]. Проблемою 
смисложиттєвих орієнтацій займалися як зарубіжні психологи (В. Франкл, 
А. Ленглі, І. Ялом, З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер), так і вітчизняні (К.О. 
Абульханова-Славська, Д.А. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн). Вихідним поло-
женням в їх роботах було те, що пошук, відкриття і реалізація людиною 
свого сенсу життя є вродженою мотивацією, основною рушійною силою 
розвитку особистості у всіх її життєвих аспектах.

Втрата людиною свого життєвого сенсу породжує невротичну тривогу 
і провокує появу захисних механізмів психіки [3]. Основоположником 
досліджень психологічних захистів є Зигмунд Фрейд. І незважаючи на те, 
що Фрейд не визнавав універсуму сенсу, саме осмислення (усвідомлення) 
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психологічних захистів, які застосовуються суб’єктом для витісненого 
змісту (травмуючої події, афективних переживань), призводить до зник-
нення симптомів, звільнення людини, прийняття нею відповідальності 
за своє життя, поліпшення його якості. Саме це зумовило мету нашого 
дослідження – виявити прояв психологічних захистів серед смисложит-
тєвих орієнтацій особистості.

Всі механізми психологічного захисту можна умовно розділити на 2 
групи: зрілі та незрілі (ефективні та неефективні) [4]. Зрілі – це психоло-
гічні захисти, які допускають інформацію в свідомість, але з її викривлен-
ням. Сюди відносяться сублімація, раціоналізація, альтруїзм, сновидіння, 
фантазія, гумор (самоіронія). Незрілі – це психологічні захисти, які пе-
решкоджають проникненню в свідомість людини неприємних емоційних 
станів, переживань, що травмують, позбавляють суб’єкта від тривоги за 
рахунок викривлення або заперечення реальності [6]. Прикладом таких 
захисних механізмів психіки служать витіснення, заперечення, проекція, 
заміщення, ідеалізація, знецінення, регресія, реактивне утворення, інтро-
екція, ідентифікація, соматизація, розщеплення, ізоляція. 

Для того, щоб виявити прояв психологічних захистів у структурі 
смисложиттєвих орієнтацій особистості, нами були використані Тест 
гумористичних Фраз – методика діагностики мотиваційної сфери особи-
стості (А.Г.Шмельов, А.С.Бабина) [2], і опитувальник Плутчика-Келлер-
мана-Конте – методика «Індекс життєвого стилю» [1]. Перша дозволила 
виявити домінуючі та другорядні мотиваційні тенденції у наших випро-
буваних; друга – дала можливість продіагностувати механізми психоло-
гічних захистів, якими користується суб’єкт.  

У дослідженні взяли участь 42 людини у віці від 30 до 79 років. Вибір 
досліджуваних відбувався за принципом випадковості, оскільки ми не 
ставили на меті відслідкувати гендерні, соціальні або інші закономірності.  

Результати діагностики показали (див. Діагр. 1), що найбільш зна-
чущими смисложиттєвими орієнтаціями наших досліджуваних є рух 
до істини, відкриття і здійснення свого життєвого завдання (15.64%), 
а також побудова міжособистісних відносин – 15.07%. Трохи нижче за 
значимістю знаходяться боротьба з внутрішніми заборонами, які обмежу-
ють власну свободу (11.88%) і питання самореалізації в роботі (11.36%). 
Матеріальний успіх (10.48%) і включеність в соціальне життя (8.29%) 
не є пріоритетними. І вкрай рідко сенсом життя у наших досліджуваних 
стають реалізація творчого потенціалу (8.24%), підпорядкування модним 
тенденціям (6.93%). І найнижчі показники по «сімейним негараздам» 
(6.14%) і «агресія-самозахист» (5.98%) говорять про відсутність у наших 
досліджуваних завищених очікувань по відношенню до членів сім’ї і не-
обхідності надмірно відстоювати свою територію. 
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Дослідження психологічних захистів показало (див. Діагр. 2), що в 

середньому наші досліджувані найбільш часто використовують такі не-
конструктивні психологічні захисти, як проекція (43.45%) та заперечен-
ня (37.74%), хоча їм притаманний і більш зрілий захист – раціоналізація 
(40.90%). У середньому коридорі значень виявилися витіснення (27.62%) 
та регресія (26.29%). Менше всього випробовувані застосовують такі за-
хисні механізми як гіперкомпенсація (22.38%), компенсація (21.43%.) та 
заміщення (17.4%). 

Застосувавши кореляційний аналіз, ми виявили:
– Якщо людина агресивно відстоює свою автономність, їй складно 

застосовувати логічні доводи до своєї поведінки (негативний взає-
мозв’язок r = -0.317 при p≤0.05 між цінністю «агресія-самозахист» 
і психологічним захистом «раціоналізація»).

– Якщо людина прагне до істини, то вона не буде застосовувати та-
кий психологічний захист, як проекція (позитивний взаємозв’язок 
r = 0.3 при p≤0.01 між цінністю «людська дурість» і психологічним 
захистом «проекція»).

– Якщо суб’єкт не розуміє себе, свої почуття, він ймовірно буде ви-
користовувати такий захисний механізм, як реактивне утворення 
(прямо пропорційний зв’язок r = 0.424 при p≤0.01 між цінністю 
«людська дурість» і психологічним захистом «гіперкомпенсація – 
реактивне утворення»).

 

Рис. 1. Частотний розподіл значимості смисложиттєвих цінностей
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– Наднормативне використання аналізу ситуації без підключення 
емоцій та почуттів може призвести до викривлення реальності: між 
цінністю «людська дурість» і психологічним захистом «раціоналі-
зація» існує статистично значущий позитивний зв’язок (r = 0.447 
при p≤0.01).  

Виявлені нами значимі кореляції становлять лише 5% від всієї коре-
ляційної матриці (4 шт. з 80). Отже, можна зробити висновок, що захис-
ні механізми психіки, як несвідомі процеси, не проявляються в змісті 
смисложиттєвих орієнтацій особистості. І цей висновок приводить нас 
до того, що навіть підсвідомі процеси не можуть, за великим рахунком, 
перешкодити людині управляти своїм життям, рухатися до наміченої мети, 
виходячи з її особистого індивідуального життєвого сенсу!
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ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ
Сьогодні повсякденне життя неможливо уявити без постійного напли-

ву інформації. Інтернет - це один із видів мультимедії який допомагає 
задовольнити ці потреби. 

Мультимедія - поєднання різних форм подання інформації особі. Філь-
ми можуть бути аналогом методу лінійного подання. Особа яка переглядає 
фильм не може мати на нього жодного впливу. Нелінійний спосіб подан-
ня інформації дозволяє особі брати участьу  поданні інформації певною 
взаємодією із відображенням  мультимедійних даних. Також цей процес 
називається  «інтерактивність».  Цей спосіб взаємодії людина-комп’ютер 
є найбільш популярним  у сфері комп’ютерних відео ігор.

Відеоігра - це електронна гра, в яку грає гравець використовує ко-
ристувальницький інтерфейс для отримання зворотного зв’язку з віде-
опристроєм. Пристрої які використовуються для того щоб грати, назива-
ються ігровими платформами. Наприклад, ігрові консолі та персональні 
комп’ютері являються ігровими пристроями. Пристрій за допомогою якого 
вводяться дані в гру називаються  ігровим контролером. Це може бути 
джойстик або геймпад, якщо це ігрова консоль, або клавіатура та мишка, 
якщо в гру грають на комп’ютері. Також, якщо гра грається на телефоні 
або планшеті, використовується сенсорний екран.

Комп’ютерні відеоігри за останні роки набули безпрецедентної попу-
лярності і вони зайняли дуже високе місце на ринку розваг. 

На сьогодні ми звикли, що відеоігри створені для розваг але відеоігри 
можуть допомагати людям як і соціально, підтримка інших людей, спіл-
кування в онлайні. Але відеоігри можуть допомагати не тільки кільком 
людей, а вони можуть брати участь у глобальній допомозі світу. 

Ми розглянемо декілька випадків коли відеоігри допомогали світу 
глобально.

EVE Online - не просто гра в інтернеті про космічні кораблі і політиці 
в жанрі фантастики. З березня 2016 року  розробники CCP Games запусти-
ли Project Discovery - ініціативу, спрямовану на поліпшення наукового 
розуміння людського тіла на найдрібніших рівнях.

Розробники EVE online спільно з засновниками ініціативи MMOS 
(Massively Multiplayer Online Science) придумали нетривіальний спосіб 
об’єднати захоплюючий ігровий досвід з реальними методиками аналізу 
наукових даних Project Discovery.

Початкова концепція Project Discovery полягала в тому, щоб створити 
максимально органічну інтеграцію: «мікрозавдання» повинні бути части-
ною розповіді гри, відповідати її художнього стилю, а також ефективно 
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взаємодіяти з ігровою механікою та системою винагороди геймерів. Іні-
ціатори проекту думали, що якщо ця ідея буде реалізована правильно, 
то ми вони зможуть створити необмежений ресурс для обслуговування 
наукових проектів.

За всю історію цієї ініціативи було 3 етапи научних досліджень у яких 
брали участь гравці EVE Online. У всіх етапів були підключені різні бази 
даних та долучені гравці так як у всіх випадках зоровий аналіз був кращим 
варіантом, бо алгоритми які зчитували ці дані могли допустити помилку.

У першому етапі досліджень  гравці допомагали науковцям із Human 
Labs Atlas. На цьому етапі гравців підключили до бази даних Human Labs 
Atlas де містится більш ніж мільйони зображення різноманітних білків. 
Задачей гравців було проаналізувати, вияснити, що за вид білків та є він 
дефектним чи ні.

У другому етапі гравці допомогали астрономам у пошуку нових ек-
зо-планет. Гравцям давали криві блиску (графічне зображення функції 
зміни блиску астрономічного об’єкта з часом. Це поняття застосовують як 
до самосвітних об’єктів,так і до об’єктів, що відбивають світло ближнього 
світила. Такими об’єктами можуть бути планети, їхні супутники, астеро-
їди тощо.). Після чого гравці аналізували та знаходили нові екзопланети.

Та третій етап це боротьба із короновірусом, розглянемо на цьому 
етапі як працює Project Discovery. Геймери запускають міні-гру, посвя-
чену Project Discovery, в рамках свого власного досвіду EVE Online. По-
тім гравцеві даеться інформаційну довідку про те, що таке коронавірус і 
як він впливає на жителів Нового Едему (система планет в EVE Online). 
Після цього гра знайомить користувачів з «проточної цитометрії 101» і 
пояснює, що це за метод, що він робить, і що буде дізнано з даних згодом. 
А також гра пропонує гравцям ознайомитися з парою тестових зразків.

Потім гравці починають розмежовувати діаграми розсіювання, ма-
люючи багатокутники навколо окремих областей. Після цього  малюнок 
кожного гравця проходить через загальну систему, щоб порівняти їх і от-
римати усереднене значення. Далі ці дані, вже остаточні, відправляються 
вченим для перевірки і використання.

Справа в тому, що ідентифікувати кластери непросто, тому що для 
кожного зображення критерії їх визначення будуть різними. Немає, ще 
надійного алгоритму для виконання цієї роботи. І саме через це  дово-
диться вдаватися до допомоги людей, щоб отримати якомога більше ін-
формації і в подальшому створити штучний інтелект, здатний самостійно 
справлятися з подібним аналізом. Кілька вчених можуть оглядати один 
малюнок годинами коли мільйон гравців можуть оглядати цей малюнок 
за хвилини. Також на основі всіх результатів гравців буде вчитися нові 
алгоритми які будуть аналізувати дані проблеми

Також не відчайдушні гравці можуть допомогти світу від стихійних 
лих за допомогою системи PLEX for GOOD.
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PLEX for GOOD - це благодійна програма, створена CCP Games. Вона 
дозволяє гравцям брати участь в ліквідації наслідків стихійних лих, вико-
ристовуючи нашу внутрішньоігрову преміальну валюту під назвою PLEX. 
Всі бажаючі геймери можуть відправити PLEX, який вони заробили в EVE 
Online, в офіс CCP, а ми, в свою чергу, конвертуємо його в реальні гроші 
і жертвуємо від їх імені організаціям з надання допомоги.

Гравці EVE Online неймовірно щедрі, і за останні 15 років вони зі-
брали понад $ 700 000. На надання допомоги під час різних стихійних 
лих: наприклад, землетрусу на Гаїті, цунамі в Японії, ураган «Айрін »і 
тайфуну« Хайян ». Раніше в цьому році було зібрано понад $ 100 000 для 
постраждалих від руйнівних лісових пожеж в Австралії.

Як бачимо відеоігри також можуть допомогти у глобальних проблемах 
чи то у пошуку екзопланет чи у боротьбі із пандемією та можуть допо-
могати фінансово у випадку стихійного лиха. Не лише вони допомагають 
фізично та й розвивають наукову сферу. Крім того, сама наука завлікає 
молодих гравців до цієї сфери та показує, що наука не така уж й страшна.

Гейміфікація - це те, що неминуче відбувається в самих різних галузях. 
Наукова галузь не застрахована від цього теж. Можно сказать, що,  якщо 
поєднати ці сфери, можно значно поліпшити якість всього, що розробля-
ється або досліджується. 

Варто також відзначити, що важливим аспектом цих ігор є зміцнення 
довіри суспільства до науки. Геймери тут є частиною дослідження, а не 
просто споживачами результатів. Це дозволяє їм зрозуміти методи, вико-
ристовувані для наукових відкриттів, і, сподіваюся, більше довіряти їм.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ 
ХВОРОБОЮ БЄХТЄРЄВА

Ідіопатичний анкілозуючий спондилоартрит (ІАС) або хвороба Бєхтє-
рєва не має дуже широкого поширення; тим не менше медико-соціальна 
значимість і актуальність проблеми ІАС обумовлена неухильним про-
гресуванням захворювання з анкілозуванням хребта і великих суглобів, 
тривалою втратою працездатності, захворюваністю в молодому віці (15-
30 років), ранньою інвалідизацією, незадовільною ефективністю вико-
ристовуваних лікарських засобів. Значно ускладнюють боротьбу з цим 
захворюванням не виражений етіопатогенез, клінічний поліморфізм, часта 
невідповідність клінічних проявів хвороби гострофазовим лабораторним 
показникам, відсутність дієвих етіопатогенетичних препаратів.

Анкілозуючий спондилоартрит (АС) - системне захворювання сполуч-
ної тканини з переважним ураженням суглобів хребта і залученням до 
процесу внутрішніх органів. АС зазвичай починається в молодому віці: 
середній вік дебюту цієї хвороби припадає на 24 роки [10, с. 22].

 Хронічний і прогресуючий характер ураження суглобів і хребта при-
зводить до погіршення якості життя хворих АС [10, с.23]. Низька якість 
життя пояснюється вираженою скутістю, що спостерігається при цьому 
захворюванні у 90% пацієнтів, болем (83%), підвищеною втомлюваністю 
(62%), поганим сном (54%), тривогою за майбутнє (50%) і побічними 
явищами проведеної медикаментозної терапії (41%) [12, с. 70].

Анкілозуючий спондиліт (АС) відноситься до системних запальних 
захворювань, при якому переважно уражається хребет. Процес, що відбу-
вається у хребті, поступово призводить до зрощення окремих хребців між 
собою (анкілозування), наслідком чого є розвиток обмеження рухливості 
внаслідок утворення анкілозів (зрощень кісток одна з одною). Звідси і 
походить і назва хвороби. Одночасно відбувається окостеніння зв’язок, 
що оточують хребет. В результаті хребет може повністю втрачати свою 
гнучкість і перетворюватися на суцільну кістку.

Зазвичай захворювання розвивається в молодому віці і має поступовий 
початок у вигляді болю в попереку, які з часом поширюються на інші від-
діли хребта. Болі можуть виникати епізодично, але частіше носять стій-
кий характер і лише на час зменшуються після прийому ліків. Характер 
болю має такі особливості: болі посилюються в спокої, особливо в другу 
половину ночі або вранці; супроводжуються скутістю; зменшуються або 
проходять повністю після фізичних вправ; швидко знімаються прийомом 
нестероїдних протизапальних препаратів.
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Хронічний больовий синдром значно впливає на психічну адаптацію 
і афективно-особистісну характеристику хворого. При цьому хронічний 
стрес викликає тривогу і депресію, знижує поріг больової чутливості і, 
тим самим, робить негативний вплив на болюче сприйняття [23, с. 68]. 
Дані зміни є передумовою формування емоційно-особистісних розладів 
у хворих АС, ускладненим ГЕРБ, і оцінка психічного стану цих пацієнтів 
преставляє необхідним компонентом діагностичного комплексу.

Одним із засобів уникнення у хворих на АС є психологічні захисти - 
спеціальна система стабілізації особистості, що відгороджує сферу свідо-
мості від неприємних, травмуючих переживань, пов’язаних з внутрішніми 
і зовнішніми конфліктами, станами тривоги і дискомфорту. Термін «за-
хист», який ми так вільно використовуємо, є найпершим відображенням 
динамічної позиції в психоаналітичній теорії.

Психічний захист трактується як ненадійний або болісний спосіб при-
мирення індивіду з неприйнятною для нього інформацією. При цьому 
використовують терміни «витискання» або «заборона» на її усвідомлен-
ня. Здається, що способи «заборони» або «витискання» є вимушеним, 
досконалим, паранормальним способом психічного захисту. Невипадково 
фахівцям з психоаналізу доводиться особливими методами (за непрямими 
ознаками) виявляти «витіснення» або «заборонення» змісту і переводити 
їх в усвідомлений стан для подальшої обробки: з метою змінити (шляхом 
переоцінки) їх значущість для пацієнта. Ось основні шляхи психічного 
захисту: захист шляхом розумових дій; захист шляхом реакцій розрядки; 
захист жартами; захист від звичної діяльності.

При загальній оцінці емоційно-особистісної сфери хворих на анкіло-
зуючий спондилоартрит можна зробити наступні висновки: 

– Формування особистості хворого АС відбувається під впливом 
комплексу психогенних факторів: психічна депривація (сенсорна, 
соціальна, емоційна), несприятлива мікросередовищна обстановка 
з постійною психогенною травматизацією через фізичної неповно-
цінності, нерідко -гіперопіка в сім’ї при відсутності уваги поза нею. 

– Хворим АС притаманні такі риси, як замкнутість, инактивность, 
егоцентризм. У масі своїй, це хворі з високим інтелектом, які мають 
можливості соціальних контактів і потреби в них. Зруйновані в тій 
чи іншій мірі надії на майбутнє формують у них емоційно-вольовий 
інфантилізм.

– Працюючі хворі АС часто відзначають незадоволеність роботою, 
відчуттям постійного спостереження з боку, «дамоклів меч» погро-
зи звільнення. Їм властива емоційна нестабільність в оцінці болю 
(як у бік перебільшення, так і зменшення), необгрунтовано зайва 
обережність в рухах. При цьому у оцінці працездатності тісно поєд-
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нуються аспекти здоров’я і роботи, порівнюються ризик погіршення 
перебігу захворювання з економічними вигодами / втратами;

– Притаманна особистісна тривожність яка виражається як стійка 
індивідуальна характеристика, яка відображає схильність суб’єк-
та до тривоги і передбачає наявність у нього тенденції сприймати 
широкий спектр ситуацій як загрозливі з відповіддю на кожну з 
них певною реакцією. Така реактивна або ситуативна, тривожність 
проявляється як лабільний стан, що виникає як емоційна реакція 
на стресову ситуацію і характеризується напругою, занепокоєнням, 
нервозністю. Реактивна тривожність може бути різною за інтен-
сивністю і динамічністю в часі. Реактивна тривожність на відміну 
від особистісної, досить успішно коригується використанням як 
фармакологічних, так і позамедикаментозних методів лікування.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ 
РЕКЛАМИ

Споживач щодня бачить величезну кількість рекламних повідомлень. 
Іноді вони цікаві йому, іноді вони його дратують, а іноді він їх просто не 
помічає. І далеко не завжди вони пов’язані з якістю і креативністю ре-
кламного послання. Причина криється у відсутності врахування деяких 
психологічних факторів сприйняття, в неправильному розміщенні ре-
клами, а то й в ігноруванні загальноприйнятих ментальних поведінкових 
норм у тому чи іншому суспільстві. 

Вивченням сприйняття споживача та його реакції на рекламу і ко-
мунікації займаються багато дослідників. Особливо вкрай актуальною 
у психології реклами, як галузі наукового знання, є проблема психоло-
гічних (соціальних) впливів. Адже будь-який вплив передбачає зміну 
свідомості людини, що є перешкодою для вільного вибору (хоча багато 
вчених вважають, що всі ми повністю залежимо один від одного, і ніякого 
абсолютно вільного вибору, навіть уявного, взагалі не існує). Отже, роз-
глядаючи проблему впливів у рекламі, дослідники особливу увагу при-
діляють усвідомлюваним і неусвідомлюваним впливам, а також детально 
розглядають відмінності між впливами раціональними, заснованими на 
логіці і переконливих аргументах, і нераціональними, заснованими на 
емоціях і почуттях.

Питанням психологічних особливостей у галузі рекламних досліджень 
займалися понад кількох десятиліть. Більшість наукових праць в галузі 
реклами зосереджені на засобах маніпулювання свідомістю в цілому 
(І.Грошева, Є.Доценко, В.Зазикіна, Д.Ольшанського, Дж. Сівулкі); на 
психологічних механізмах рекламного впливу (В.Бородіна); на умовах 
підвищення ефективності реклами за допомогою маніпулятивних мето-
дик (Є.Сидоренко); на особливості структури соціально-психологічного 
впливу реклами на реципієнта (П.Власова, М.Поліщук). Ми ж зосереди-
лися в нашому дослідженні на наступній меті: визначити особливості 
сприйняття реклами споживачем. 

Якщо звернутися до загальної психології, то сприйняття – це чуттє-
ве усвідомлення предмета чи явища, яке виникає лише у разі прямої дії 
об’єктів на аналізатори. Сприйняття не обмежується сумою індивідуаль-
них переживань, хоча й передбачає їх присутність у відображенні дійс-
ності. Сприйняття характеризується об’єктивністю (будь-який предмет 
або явище відображається як конкретний об’єкт реальності) та цілісністю 
(образи відображених предметів і явищ виникають у свідомості в єдності 
багатьох якостей і властивостей).
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В залежності від того, на чому суб’єкт здійснює акцент під час сприй-
няття, розрізняють три типи сприйняття: синтетичний (акцент на загально-
му уявленні), аналітичний (акцент на деталях) та аналітично-синтетичний 
(поєднання деталей у ціле). До властивостей сприйняття відносяться: 
осмисленість, структурованість, константність та вибірковість.

Процес сприйняття, зазвичай, виконується низкою взаємодіючих аналі-
заторів. Проте в залежності від домінуючої ролі конкретного аналізатора, 
сприйняття може бути:

− візуальним (огляд скульптур, картин тощо);
− слуховим (прослуховування розповіді, концерту тощо);
− тактильним (відчуття, дотик) [2]. 
У соціальній психології для позначення соціальних установок спожи-

вача використовується термін «атитюд» (англ., фр. attitude) – поняття, яке 
в деякій мірі пояснює вибір мотивів і соціальну установку споживача. 
На рівні поведінкового компонента атитюду розглядаються параметри 
усвідомленої і неусвідомленої поведінки споживача, проблеми мотивації 
та потреби [4]. 

Атитюд виконує наступні функції: пристосувальну, інформативну, 
функцію вираження та функцію захисту. Науковцями доведено, що атитюд 
пов’язаний з емоційним компонентом і має два важливі моменти: 

1) відношення, яке виникає до реклами та опосередковано до продукту 
після знайомства з рекламним посланням;

2) бажання або небажання купити, придбати, скористатися [4].
Таким чином, при  розробці реклами потрібно враховувати не тільки 

особливості процесу сприйняття, але й цілий комплекс установок, які 
сформувалися в особистості протягом її життя. 

Однак в наших реаліях першим кроком у розробці рекламної кампанії є 
формулювання цілей, які визначаються маркетинговою стратегією компа-
нії. Залежно від цілей і завдань, реклама розрізняється за такими видами:  

− іміджева реклама;
− рекламна реклама;
− політична реклама;
− ділова реклама;
− публічна реклама.
Реклама виконує наступні функції:
− інформаційну; 
− комунікаційну; 
− контрольну та коригуючу; 
− освітню; 
− естетичну;
− функцію попиту [3].
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Головною особливістю новітніх рекламних технологій та їх відмінні-
стю від звичних методів PR є вплив на підсвідомість людини. Психологи 
стверджують, що лише 3% людської діяльності контролюється свідомістю, 
а решта 97% – підсвідомістю, тому легко зрозуміти причини ефективності 
таких технологій [5]. 

Технології впливу на підсвідомість споживача включають нейролінгві-
стичне програмування (НЛП) та еріксонівський гіпноз. Основне завдання 
НЛП полягає в наступному: використовуючи певні ретельно підібрані 
слова, можна запрограмувати людину на конкретну поведінку. Техніка 
еріксонівського гіпнозу діє інакше: за допомогою спеціальних прийомів 
можливо тимчасово заспокоїти свідомість людини і відкрити підсвідо-
мість для вказівок [3].  

На основі аналізу публікацій та досліджень у галузі психологічного 
впливу було виявлено достатню кількість методів, інструментів та засо-
бів психологічного впливу в рекламі. Так, ЗМІ навчилися контролювати 
інформаційне середовище. А саме: за допомогою певних фільтрів творці 
рекламодавців надсилають інформаційні потоки, тим самим ізолюючи 
окремі елементи із загальної маси явищ і приділяючи їм особливу увагу, 
збільшуючи цінність однієї ідеї, знецінюючи іншу, і таким чином поля-
ризуючи все культурне поле. Таким чином, сприйняття сучасної людини 
не може уникнути маніпулятивного впливу засобів масової інформації. 
Тобто реклама здатна змусити людину відчути та здійснити псевдовибір. 
А це означає, що сучасна реклама в змозі через сприйняття споживача 
сформувати його світогляд, естетичні смаки, соціальні цінності, стиль 
життя і моральні принципи. 
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ВПЛИВ СТУПЕНЯ ФІКСАЦІЇ УЯВЛЕНЬ НА 
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

Людство постійно взаємодіє з навколишнім середовищем. Щохвилини 
на наші органи чуттів  впливає безліч різноманітних стимулів. В пере-
важній більшості, вони встановлені певним проміжком часу, залишаючи 
сліди в нашій пам’яті. Одним із загадкових феноменів психіки людини є 
те, що здобуті, з попереднього досвіду, враження від предметів та явищ 
реального оточуючого світу не тільки зберігаються в людській пам’яті 
на відповідний часовий період, а також підлягають певній обробці ін-
формаційних даних. 

Поява даного феномену обумовила можливість людини впливати на 
оточуюче середовище та цілеспрямовано змінювати його. Таким чином, 
розглядаючи процес створення людиною чогось надзвичайного, науковці 
мають за мету досконало дослідити цей феномен та з’ясувати його сутніс-
ну цінність –актуальну проблематику для людства. Суть цього феномену 
полягає в тому, що людина створює у своїй свідомості образ, котрий в 
реальній дійсності ще не існує. Фундаментальною базовою основою є наш 
минулий досвід, який ми набули, взаємодіючи з об’єктивною реальністю. 
Цей процес зародження нових психічних образів  дістав назву «уява».

Під час написання курсової роботи ми прийшли до висновку, що в 
одній з робіт дітей, думка автора Е. В. Ільєнкова знайшла підтвердження: 
на малюнку дитина дошкільного віку зобразила цілу картину-сюжетну 
лінію, а не окремими елементами. Вибудувала логічну послідовність при-
чинно-наслідкових зв’язків. Як зазначав автор: «сутність уяви полягає в 
умінні «схоплювати» ціле раніше частини, в умінні на основі окремого 
натяку будувати цілісний образ». На думку Р. С. Немова: «уява є основою 
наочно-образного мислення, що дозволяє людині орієнтуватися в ситуації 
і вирішувати завдання без безпосереднього втручання практичних дій». 
Під час проведення нами експерименту цей погляд знайшов своє відо-
браження у переважній більшості робіт дітей. 

Л. С. Виготський писав: «творча діяльність уяви знаходиться в прямій 
залежності від багатства і розмаїття колишнього досвіду людини, тому 
що досвід надає матеріал, з якого створюються побудови фантазії. Чим 
багатше досвід людини, тим більше матеріал, яким налаштовує його уяву 
«. Думку цього автора Можемо Розглянуто у двох позиціях:

– уява;
– пам’ять як психічний процес. 
З позиції уяви - для відтворення образів уяви в дійсності треба мати 

багатий попередній досвід.
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З позиції пам’яті як психічного процесу- виходячи з тлумачень вче-
ного, що для творчої уяви потрібен попередній досвід. Але пам’ять має в 
собі попередній досвід-досвід предків. Ретроспективна картина містить 
такий комплекс похідних для формування пам’яті: звички; думки; харак-
тер; темперамент. 

Р. Ассаджиоли стверджував: «главной функцией воображения яв-
ляется построение и создание образов, благодаря чему воображение, по 
его мнению, можно признать важнейшей человеческой способностью». 
Саме тому у дошкільників певного вікового періоду виступає гра-про-
відна діяльність. У зворотному порядку людині доведеться «повернутися 
в дитинство» та програвати те, що залишилося у споминах людини не 
програмним та дало поштовх для формування високого ступеня фіксації. 
В такому випадку треба досягти ефекту переключення- знизити поріг 
чутливості на подразник фіксації в уявленнях. 

К. Маркс стверджував, цитую: «воображение помогает человеку при-
ступая к работе «видеть» цель своей деятельности, представлять итоговый 
результат. Воображение порождает «образ» того, что лишь только должно 
создаться в процессе творческой работы». В тому випадку якщо достат-
ньо набутий життєвий досвід для формування цих образів в уяві. Ще раз 
твердження Виготського справдилися. 

За результатами дослідження було виявлено, що у дітей сильний 
ступінь фіксації превалює над гнучкістю. Це свідчить про те, що у ді-
тей домінує високий поріг чутливості до таких подразників як згадки 
минулих подій; ситуацій; людей та тварин, що провокують вразливість; 
тривожність; страх. Дітки стають замкненими у собі та не розкриваються 
в повній мірі для соціуму. Якщо вчасно не вирішити ці проблеми- вони 
сформують дитину вже в дорослому житті яка буде пригніченою та не 
задоволеною (із не закритими потребами) своїм життям. Також ці реакції 
дадуться взнаки для нервової системи які провокують  захворювання. Слід 
зауважити, що пережиті стреси..страхи..нервові зриви завжди негативно 
впливають на психологічний стан дитини. Доречною компенсацією цьому 
може бути тільки достатня увага зі сторони дорослих. 

Від того як відбувається процес гнучкості та оригінальності уяви 
залежить наш процес формування трудової діяльності. Від того як спра-
цьовує у нас ефект переключення залежить те як ми будемо планувати 
нашу творчу діяльність фізичну та розумову. З досвіду знаємо, що чим 
більше дитині надавати можливість права вибору дій –тим більше у неї 
буде варіантів для  реалізації ефекту переключення залучаючи алгоритм 
операцій діяльності. 

Щодо реалізації ефекту переключення як засіб запобігання афекту. 
Особисто для себе з’ясувала, дієвий-  це побудова та вирішення «про-
блемних задач». Чим більше будете для себе ставити проблемні задачі 
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та знаходити шляхи їх вирішення- тим ефективнішим буде результат їх 
дій. Про що це свідчить?- про те,  якщо не приділяти достатньо уваги 
дітям зі сторони дорослих- вже в дорослому віці вони мають знаходити 
компенсаторні джерела для задоволення цих потреб.
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ТІЛЕСНІ ВІДЧУТТЯ ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ  З ТІЛОМ
Тілесні відчуття людини – це особливий феномен, що лежить в основі 

нашого досвіду і вибудовує наше ставлення до світу, до самого себе та 
до іншого.

Людська плоть – це складний  природно-культурний феномен. Людина 
це емоційно  чутлива  істота. Людське тіло – це точка перетину світів, 
зовнішнього з внутрішнім, в якій відбувається зіткнення і осмислення 
співіснування. 

Стародавні греки розглядали людське тіло як храм розуму. Їм вдалося 
знайти тісний взаємозв’язок  між тілом і мозком. Середовище, в яке по-
міщаємо своє тіло, теж має значення. Тіло допомагає вчитися, пізнавати 
і розуміти світ.

У людської плоті закладена чуттєво-смислова матеріальна оболонка 
людини, в котрій здійснюються рефлексія і ментальність шляхом перека-
зу  всьому  тимчасово-просторової орієнтації. Радянський філософ  В.А. 
Подорога  пише: «Суб’єктивність, або те, що ми іноді називаємо сувере-
нністю людської особистості, з’являється з безліччю  слідів, залишених 
на людських  слідах». Душа – це перехід тілесного і духовного в людині. 
Людина об’єднує в собі тілесну та мислячу  істоту. Для людини  важливе 
осмислити і відчути себе невід’ємною частиною живої природи і зрозуміти 
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сприйнятливість своєї тілесності. Вплив процесу осмислення тілесності 
на формування самосвідомості і особистості. Матеріальна основа люд-
ської природи – це тіло, яке утворює біофізичну реальність пов’язану з 
природою і підпорядковує її законам.

Сприйняттям власного тіла, людина створює реальність, де тіло більш, 
ніж в житті. Тіло людини вплітає в себе складову різних часів, так в жит-
тєвому просторі  існує минуле, сьогодення і майбутнє тілесності люди-
ни. У тілесний простір людини входить явище  свідомості. Свідомість і 
тілесність утворюють цілісність. Цілісність людини спосіб життєдіяль-
ності організму, яким володіє людина. Рефлективність, рефлексивна жит-
тєдіяльність цілісного організму, відтворюють собою значення ситуації 
або окремого фактора. Володіння своїм організмом і його функціями, 
дає можливість ставитися до тіла як «засобу», яким можна керувати за 
власним вибором.

Одним з перших знайшов зв’язок між тілом і мозком Чарльз Дарвін – 
англійський натураліст. Він писав у своїй праці «Про вираження емоцій 
у людини і тварин»: «Той, хто дає волю бурхливим рухам, посилює свою 
лють; той, хто стримує прояв страху, буде відчувати його ще сильніше » Ч. 
Дарвін свого часу доводив, що психологічні стани і тілесні рухи пов’язані 
і цей зв’язок і є емоція. За останні кілька років теорія втіленого пізнання, 
яка відповідає вченню Дарвіна, довела, що функціонування мозку тісно 
пов’язане з тілесними відчуттями.

Американський психолог Вільям Джеймс був переконаний, що осно-
вою почуттів служить тілесний досвід переживання різних емоційних 
станів. Наше тіло важливу роль відіграє не тільки в реалізації здатності 
відчувати емоції, також надає вплив, наше резонування з почуттями та 
намірами оточуючих нас людей.

Людський дух і його тіло розвиваються в паралельних структурах, 
а значить, всі духовні акти засновані на тілесності. Матеріальна основа 
людської природи – це тіло, яке утворює біофізичну реальність пов’язану з 
природою і підпорядковує її законам. У тілесний простір людини входить 
явище свідомості. Свідомість і тілесність утворюють цілісність. Цілісність 
людини спосіб життєдіяльності організму, яким володіє людина. Наше 
мислення нерозривно пов’язане з тілом і з тим, що його оточує. Тіло фор-
мує мозок. Зовнішній прояв переживань впливає на наш внутрішній стан. 
Ми вважаємо, що мозок контролює тіло. За останні кілька років теорія 
втіленого пізнання довела, що функціонування мозку тісно пов’язане з 
тілесними відчуттями. Вона продемонструвала нам, який потужний вплив 
робить тіло на наш мозок. Мислення є результат взаємодії мозку, тіла та 
емоційного досвіду. Необхідність демонстрації емоції, – сама емоція на-
роджується в тілі. Наші мімічні м’язи посилають мозку сигнал про наше 
самопочуття в даний момент. Прийнявши той факт, що тіло впливає на 
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розум, наші поняття розширюють  до розуміння  взаємозв’язку  фізики 
людини з його психікою - болю. Рух тіла здатне змінювати наші думки, в 
нашу голову приходять нові ідеї, перш ніж ми самостійно і усвідомлено 
можемо до них дійти. Починаючи рухатися, людина знижує «поріг» ви-
никнення думок, пов’язаних з цим рухом. Розширення займаного вашим 
тілом простору здатне підвищити психологічну впевненість в собі. Емоції  
виникають там, де розум і тіло з’єднуються. Це відповідна реакція тіла на 
то, чим зайнятий розум, інакше, це відображення стану нашого розуму  у 
нашому тілі. Від думки  про фізичну або психологічну загрозу, наше тіло 
стискається, відображає емоцію,  а це є фізичною стороною емоції страху. 

Дослідження виявили, що сильні емоції викликають у тілі біохімічні 
зміни. Емоція  відображає стан розуму в тілі. Часом між розумом і емо-
цією настає конфлікт: розум каже «ні», а емоція каже «так», або навпаки. 
Відстеження емоцій є майже те ж саме, що і слухання або відстеження 
думок. Відмінність полягає в тому, що якщо думка локалізується у нас в 
голові, то емоція має ще і сильну фізичну складову, яку можна відчути 
чином в тілі. Почавши рухатися людина підвищує психологічну впевне-
ність в собі, у мозку народжуються нові ідеї, думки, які супроводжуються 
емоційним станом. За допомогою діагностики потреб в пошуках відчуттів 
і кольорового тесту Люшера ми дослідили яких потреб потребує опонент, 
якими рисами характеру володіє, який емоційний стан йому присутній. З 
упевненістю можна сказати, що тіло і розум зв’язані між собою. На нашу 
думку емоційні переживання народжують потік думок, який в свою чергу 
перетворюється в енергію, що живить мозок. Мозок  генерує нові ідеї.

На нашу думку родові установки і негативний прожитий досвід впли-
вають на сприйняття відчуттів себе та навколишнього світу.
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ПСИХOЛOГIЧНI OСOБЛИВOСТI ПРOЯВУ ЗАЗДРOСТI 
В УЧНIВ ПIДЛIТКIВ

Пoчуття заздрoстi притаманнo будь-якiй людинi, oскiльки вoна є 
сoцiальнoю iстoтoю. Заздрiсть – негативна мoральна якiсть людини, 
яка, частo пiдсвiдoмo стає причинoю рiзнoманiтних негативних прoявiв: 
агресiї, гнiву, жoрстoкoстi, неприязнi щoдo успiхiв, благoпoлуччя, щастя, 
матерiальнoї чи духoвнoї переваги iншoї людини. Дoсить чiткo заздрiсть 
прoявляється у шкiльнoму вiцi, oсoбливo в пiдлiткiв, а тoму дана прo-
блема має бути важливим oб’єктoм психoлoгo-педагoгiчних дoслiджень.

Значну рoль у дoслiдженнi прoблеми заздрoстi вiдiграють працi за-
рубiжних та вiтчизняних наукoвцiв i фiлoсoфiв, таких як: А. Адлер, Т.В. 
Бескoва, O.Р. Бoндаренкo, Ф.Ю. Василюк, С.Ю. Гoлoвiн, Н.В. Дмитрiєва, 
М. Кляйн,  П. Куттер, В.O. Лабунська,  К.К. Муздибаєв, А.В. Пилiшина, А. 
Ребер, А.Д. Рoзенблатт, O.П. Саннiкoва, К. Хoрнi, А. Е. Фрoмм,  К. Хoрнi, 
Р.М. Шамioнoв, Ю.В. Щербатих, М.Г. Ярoшевський тoщo. Прoте, слiд 
вiдмiтити дефiцит психoлoгiчних дoслiджень, спрямoваних на емпiричне 
вивчення схильнoстi дo заздрoщiв як стiйкoї властивoстi oсoбистoстi, її 
структури, кoмпoнентiв, рiзнoрiвневих пoказникiв, психoлoгiчнoї спе-
цифiки i свoєрiднoстi iндивiдуальних прoявiв заздрiснoстi.

Аналiз дoслiджень з данoї прoблематики засвiдчує, щo немає oд-
нoзначнoгo пiдхoду щoдo тлумачення фенoмена заздрoстi. З фiлoсoфських 
пoзицiй, заздрiсть – це негативне пoчуття, яке привoдить дo руйнацiї 
oсoбистoстi й мiжoсoбистiсних стoсункiв. У рoбoтах фiлoсoфiв увага 
акцентується на деструктивних функцiях в рiзних сферах спiлкування, 
у прагненнi привласнити дoсягнення iншoгo. Прoте, Аристoтель  вважав 
заздрiсть неoднoзначним явищем. Вiн вбачав у данoму фенoменi такoж i 
пoзитивну стoрoну, яка мoтивує людей дo самoвдoскoналення (змагання, 
кoнкуренцiя), тoбтo неагресивнi фoрми заздрoстi [6, с.3].

Психoлoгiчний аналiз фенoмена заздрoстi такoж засвiдчує неoднoзнач-
нiсть пoглядiв на дане вище. У психoлoгiчнoму тлумачнoму слoвнику 
заздрiсть рoзглядається як «прoяв мoтивацiї дoсягнення, при якiй чиїсь 
реальнi абo уявлюванi переваги в придбаннi сoцiальних благ – матерiаль-
них цiннoстей, успiху, статусу, oсoбистих якoстей тoщo – сприймаються 
суб’єктoм як загрoза цiннoстi свoгo Я i супрoвoджуються афективними 
переживаннями» [8, c. 145].

Переважна бiльшiсть дoслiдникiв визнає деструктивнiсть фенoмена 
заздрoстi. П. Куттер вiднoсить заздрiсть дo oсoбливoгo виду пристрастi,  
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oскiльки  вoнo  принoсить страждання [3]. На думку М. Кляйн, заздрiсть 
– це пoчуття гнiву, щo виникає у вiдпoвiдь на мoжливiсть iншoгo вoлoдiти 
та насoлoджуватись тим oб’єктoм, кoтрий є бажаним для самoї oсoбистoстi 
[1]. Л.Д. Дьoмiна вважає, щo заздрiсть маскує некoмпетентнiсть, лiнoщi 
та iншi деструкцiї [2]. Є.П. Iльїн нагoлoшує, щo заздрiсть – «це кoмплекс 
негативних емoцiй (пoчуття рoздратування, неприязнi та вoрoжoстi та 
iн.), викликаний благoпoлуччям, успiхoм i перевагами iншoї людини» [7].

На oснoвi аналiзу наукoвих джерел, за змiстoм заздрiсть у пiдлiткoвo-
му вiцi – це пoчуття неoднoзначне, яке пoлягає у сприйняттi суб’єктoм 
переваг та дoсягнень iнших (духoвних, сoцiальних, матерiальних) як за-
грoзи цiннoстi свoгo Я i негативнo впливає на емoцiйний стан та здoрoв’я 
iндивiда, а такoж прагненнi суб’єкта дoсягнути успiхiв, беручи за приклад 
iнших людей.

Метoдика  «Чoрна заздрiсть» прoвoдилась нами у групi пiдлiткiв вiд 14 
дo 17 рoкiв. Всьoгo у дoслiдження взялo участь 28 респoндентiв: 18 дiвчат 
та10 хлoпчикiв. Результати oтриманi за данoї метoдикoю пoданo на рис. 1.

Бачимo, щo в жoднoгo респoндента не виявленo низькoгo рiвню за-
здрoстi, тoбтo дане пoчуття переживають усi дiти в пiдлiткoвoму вiцi. 
Переважають середнiй та висoкi рiвнi заздрoстi i серед дiвчат i серед 
хлoпцiв. Данi засвiдчують, щo дiвчата бiль схильнi дo заздрoстi, oскiльки 
дуже висoкий рiвень мають 16,7% дiвчат i лише 10% хлoпцiв, висoкий 
рiвень виявили 38,9% дiвчат i 20% хлoпцiв.

 
Рис. 1. Рiвнi заздрoстi серед дiвчат та хлoпцiв пiдлiткoвoгo вiку за метoдикoю «Чoрна 

заздрiсть» (%)
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Для вивчення oсoбистiсних якoстей, щo впливають на прoяв заздрoстi 
за дoпoмoгoю метoдики Ю.Щербатoва булo дoслiдженo рiвнi прoяву гoр-
динi. Бачимo, щo в групi дiвчат не булo респoндентiв з низьким рiвнем 
гoрдинi. Серед хлoпцiв таких 20%. Прoте 14,3% дiвчат виявили висoкий 
рiвень гoрдинi, тoдi як серед хлoпцiв таких не булo. 

Прихoдимo дo наступних виснoвкiв. Теoретичне oсмислення фенoмена 
заздрoстi вказує на те, щo це пoчуття є складним за свoєю структурoю, 
неoднoзначним за механiзмoм виникнення та деструктивним. Заздрiсть 
притаманна усiм дiтям в пiдлiткoвoму вiцi, дiвчата мають бiльший рiвень 
прoяву заздрoстi, а вiдпoвiднo i вищий рiвень гoрдинi, як якoстi, щo впли-
ває на прoяв заздрoстi. Хлoпцi менш схильнi дo заздрoстi.

Наше  дoслiдження  не  вичерпує  всiх  аспектiв  прoблеми  дoслiдження 
заздрoстi в пiдлiткoвoму вiцi. Пoдальше дoслiдження вбачаємо у вивченнi 
психoлoгiчнoї специфiки i свoєрiднoстi iндивiдуальних прoявiв заздрiс-
нoстi, пoшуку шляхiв пoдoлання заздрoстi у пiдлiткoвoму вiцi.
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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ НА ПОДРУЖНЄ 
ЖИТТЯ КОМБАТАНТА

Сучасний стан українського суспільства пов’язаний з комплексом 
різноманітних факторів економічного, політичного, демографічного і 
духовного характеру, що негативно впливають на людей. Серед надзви-
чайних ситуацій особливе місце займають соціальні катастрофи, до яких 
належать військові конфлікти, які супроводжуються веденням активних 
бойових дій. 

Військові дії на сході України – показовий приклад надзвичайної 
ситуації військового характеру, перебування в якій суттєво впливає на 
психіку людини і викликає зміни в життєдіяльності й поведінці особи-
стості. Специфіка служби військовослужбовців полягає в необхідності 
виконання професійних обов’язків в умовах, ускладнених впливом емо-
ційних і фізичних стресових факторів, пов’язаних із бойовими діями, в 
зв’язку з чим вони можуть бути зараховані до групи ризику розвитку 
соціально-психологічної дезадаптації [5]. Виконання складних бойових 
завдань у військовослужбовців, як правило, супроводжується зниженням 
психологічних резервів організму, призводить до порушень життєдіяль-
ності, несприятливих особистісних змін, які в подальшому негативно 
позначаються на загальному стані здоров’я, працездатності, стосунках з 
оточуючими тощо [1]. 

Травматичний досвід, отриманий під час бойових дій, негативно впли-
ває на стан здоров’я військовослужбовців-учасників бойових дій. Зокре-
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ма, після повернення до мирного життя вони переживають нові стреси, 
пов’язані з соціальною адаптацією, нерозумінням близьких, труднощами 
в спілкуванні, професійному самовизначенні, самореалізації, створенням 
сім’ї тощо [4]. Первинний стрес, отриманий під час бойових дій, підси-
люється вторинним, що виникає після повернення додому. Цей стан стає 
внутрішньою основою психологічної та соціальної дезадаптації комба-
тантів у суспільстві.

За прогнозами психіатрів, в кращому випадку, у 20 %  учасників бо-
йових дій в Україні в наступні роки буде діагностовано хронічний пост-
травматичний стресовий розлад (ПТСР), якому вже дали назву «синдром 
АТО». Військовослужбовці Збройних Сил України, які брали участь у 
бойових діях, вимагають підвищеної соціальної уваги, організації системи 
комплексної реабілітації. 

Як свідчать статистичні дані, за роки війни на Донбасі в Україні з’яви-
лося більше, ніж 320 тисяч ветеранів [3], які потребують комплексної до-
помоги, щоб інтегруватися знову у суспільство. Процес їхньої інтеграції 
вимагає створення такої системи реабілітації, яка б передбачала поєднання 
медичної, соціальної, психологічної та інших її видів. Існуючий в україн-
ському суспільстві комплекс заходів, які надають соціальні служби щодо 
реабілітації військовослужбовців, ветеранів бойових дій, має частковий, 
безсистемний і фрагментарний характер. Такий стан речей є результатом 
недосконалості соціального захисту військових (правового, економічного, 
соціального, психологічного, медичного) [4]. Незадоволеність військовос-
лужбовців своїм становищем у суспільстві, посттравматичний стресовий 
розлад, високий відсоток суїцидів, психологічне неблагополуччя є наслід-
ками, що не дають можливості військовослужбовцям-учасникам бойових 
дій максимально реалізувати свій потенціал у мирному житті. Важливу 
роль у цьому процесі покликані зіграти психологічні центри, спеціалізова-
ні соціальні служби та установи реабілітації, які мають забезпечити гідні 
умови для успішної комплексної реабілітації цієї категорії військових.

Травма впливає не лише на життя комбатанта, а на його оточуючих, 
і насамперед на подружнє життя, яке без зовнішньої допомоги має малі 
шанси на повернення гармонічного союзу, який був до виникнення стре-
сової ситуації у комбатанта [5].

Щоб реабілітація людини відбулася успішно, слід подбати про активне 
залучення її родичів, членів сім’ї до участі в комплексних реабілітацій-
них заходах. Використання природного реабілітаційного потенціалу сім’ї 
передбачає допомогу психолога постраждалим під час війни у створенні, 
відновленні, збереженні, розвитку довірчих, емпатійних стосунків близь-
ких людей. Реабілітаційні заходи мають бути спрямовані на оптимізацію 
повсякденного сімейного життя колишніх комбатантів, переселенців, ін-
ших категорій населення, що передбачає передусім підвищення толерант-
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ності практик сімейної взаємодії. Здійснення психологічної реабілітації 
передбачає навчання прийомів і методів саморегуляції, самовиховання, 
самонавчання, що дає змогу знизити вплив негативних психічних станів 
у реальних умовах життєдіяльності, сформувати позитивні мотивації, 
активні соціальні настановлення на життя і професію [4]. Але бажання 
близького оточення штучно прискорити цей процес без урахування ін-
дивідуальних особливостей постраждалої людини нерідко призводить до 
протилежних результатів. Тому всім, хто належить до близького оточен-
ня постраждалих від травматичних подій, слід пам’ятати низку правил.

По-перше, будь-які стресові реакції, якими б дивними вони не здава-
лися, є нормальним для людини, яка пережила ненормальні катастрофічні 
події [1]. Реагувати на спалахи агресії, небажання дотримуватися гігіє-
нічних норм, надто гостре бажання ні з ким не спілкуватися слід якомо-
га спокійніше, допомагаючи людині зрозуміти, що все це з часом мине. 
Типовою помилкою родичів і близьких є настійлива пропозиція сходити 
до лікаря, вживати більше транквілізаторів для нормалізації стану, спону-
кання взяти себе нарешті в руки, повертатися вже до нормального життя. 
Ніякими вимогами індивідуальну швидкість відновлення після травми 
змінити неможливо. 

По-друге, родичам і друзям постраждалого важливо пам’ятати, що 
кількаразове повторення оповідей про події, про які комбатант ні з 
ким  раніше не ділився – це нормально, природно. Людині слід дати 
можливість проговорити те, що було витіснено. Це призводить до 
полегшення психологічної напруги в тілі комбатанта. Тому слід бути 
терплячими слухачами і не вказувати на те, що вже це чули, що не 
треба повторюватися. Помилкою є прохання забути, не думати, не за-
нурюватися, переключитися. Чим детальнішими будуть розповіді, чим 
уважнішими і відкритішими – слухачі, тим успішніше відбуватиметься 
процес особистісного відновлення.   

По-третє, родичам варто не забувати, що травматичні події розхи-
тують, а інколи й руйнують віру в себе та інших. Тому неприпустимо 
відмовляти постраждалій людині в зустрічах, розмовах, посилаючись на 
власну зайнятість. Слід завжди відповідати на її дзвінки чи повідомлен-
ня, самостійно ініціювати взаємодію. Важливо щоденно підкреслювати 
щонайменші прояви особистих досягнень постраждалої людини, її по-
ступ в опануванні інертності, байдужості, доброзичливість, готовність 
допомогти, інші позитивні риси, професійні здібності, справжні вчинки. 

Саме люди з близького оточення мають пропонувати постраждалій 
людині нові цікаві заняття, способи проведення вільного часу. У їхніх 
силах створити невимушені умови для відновлення довіри в дружніх 
стосунках, зав’язування нових знайомств, появи стійких симпатій. Лише 
відкритість, терпіння, безумовне прийняття з боку значущих близьких 
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можуть стати тим живильним середовищем, яке дає змогу постраждалій 
людині поступово відтанути, довіритися іншим, повірити в саму себе.

У процесі дослідження нами були виокремлені психологічні рекомен-
дації для членів сімей військовослужбовців-учасників бойових дій перед 
їх поверненням додому, що орієнтують родичів на: уважність у вислу-
ховуванні розповідей комбатанта, допомогу у відновленні нормального 
звичного життя, терпіння та увагу до психологічних проблем, що вини-
кають внаслідок бойового стресу, усвідомлення необхідності відновлен-
ня  подружньої взаємодії, важливість підвищеної уваги до дітей в сім’ї 
ветерана, відчуття важливості ветерана і його бажаності, мінімізацію 
вживання алкоголю.

Таким чином, підсумовуючи, відзначимо, що чим активніше буде на-
лагоджена практична діяльність із сім’ями комбатантів, тим продуктив-
ніше буде відбуватися процес реабілітації. Саме родина є тим вагомим 
чинником, який безумовно володіє вагомим внутрішнім потенціалом у 
реабілітаційній роботі з комбатантами і стимулює їх до активного по-
вернення в соціум. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Алалыкина Н. Н. Эффективность психолого-акмеологической реабилитации 

военнослужащих : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / Наталия Николаевна 
Алалыкина. М. : РГБ, 2003. 200 с.

2. Березовец В. В. Социально-психологическая реабилитация ветеранов боевых 
действий : Дис… канд. псих. наук : 19.00.05 / Владимир Васильевич Березовец. 
М. : РГБ, 1997. 139 с.16. Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровс-
кого, М. Г. Ярошевского. М. : Политиздат, 1990. 494 с

3. В Україні понад 320 тисяч учасників бойових дій. Мінсоц звітує про підтрим-
ку. Новинарня. URL: https://novynarnia.com/2017/12/28/v-ukrayini-ponad-320-
tisyach-uchasnikiv-boyovih-diy-minsots-zvituye-pro-pidtrimku/

4. Зарецька Н. В., Гридковець Л. М. Організаційні засади надання психологічної 
реабілітації учасникам АТО та членам їх сімей. Вісник: Київський інститут 
бізнесу та технологій. м. Київ, 2016.  № 3.  С. 26-33.

5. Основи реабілітаційної психології в умовах конфлікту: навчальний посібник 
в 3-х томах /під ред. Л.Гридковець, Н.Пророк, Л.Царенко. ОБСЄ. Київ, 2018.



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 167

Горлач Н. Р. 
Вінницька філія Київського інституту бізнесу та технологій

м. Вінниця

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ ЯК СУЧАСНИЙ 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ В РОБОТІ ПСИХОЛОГА

«О!» - так називається найперша в світі колода метафоричних карт. Кожен, 
хто перевірив на собі її вплив, вимовляє цей вигук здивовано і зачудовано. 
Тому автори й назвали новий інструмент практичної психології саме так.

Що таке метафоричні асоціативні карти? На перший погляд, це набір 
картинок в завбільшки з гральну карту або листівку. Насправді ж це ін-
струмент арт-терапії, застосовуваний психологами різних терапевтичних 
шкіл в індивідуальній, сімейній і груповій роботі, з будь-якою віковою 
аудиторією, без обмежень за національною та релігійною ознаками, для 
клієнтів з будь-яким рівнем освіти. Цей інструмент використовують для 
проективної психодіагностики, консультування та психокорекції.

Якими бувають метафоричні асоціативні карти? Карти можуть містити 
тільки зображення або зображення з написом. Інколи напис розташовують 
на лицьовому боці карт, іноді на звороті. Часто колода містить два набори 
карт: один з картинками, другий із написами. Напис без зображення – це 
зовсім рідкісний варіант, але трапляється  і таке. На картинках – пейзажі, 
люди, тварини, ситуації із життя, предмети, об’єкти, інколи абстрактні 
картини або колажі. 

Спочатку колоди асоціативних  карт, які були  випущені у 80-х роках 
німецькими видавництвами містили відносно випадковий набір картинок, 
які були вибрані з робіт відомих художників видавцем Моріцом Егетмаєром.

Нині ж принцип  розробки змінився: колоду створює психолог відпо-
відно до певної ідеї, яку він розвиває, і це закладає структурну основу 
колоди. Потім психолог знаходить художника або фотографа, здатного 
створити ілюстрації для кожної задуманої карти. 

У дев’яностих, на просторах СНГ перші метафоричні карти були 
створені в Україні. Це колода для роботи з дітьми «Казки їжачка», пор-
третні колоди «Фейсбук»  і «Сімейний альбом», «Хасидська мудрість», 
«Маленькі радощі», коучингові колоди «42» та «Бути. Діяти. Володіти».

Методологічно метафоричні асоціативні карти належать до експресив-
ної терапії як підкласу креативної терапії, ширше – арт-терапії.

Існує безліч форм роботи і технік використання асоціативних карт, 
психолог вибирає ті або інші залежно від поставлених цілей. Загальним 
моментом всіх технік є те, що психолог ставить клієнту запитання, які 
стосуються актуальної для клієнта теми, а клієнт шукає відповіді на ці 
питання в картинці, що випадково випала йому з колоди або цілеспря-
мовано обирає її . У випадку, коли карта містить напис, інтерпретують 



168                       Сучасні тенденції прикладної психології

спершу зображення, потім слова. Якщо в колоді є окремі карти із зобра-
женнями й карти зі словами, інтерпретують випадковий збіг двох карт, 
які доповнюють одна одну й висвітлюють ту саму тему з різних боків.

Поєднання картинки з написом при роботі з картами « Вбиває двох 
зайців»: образ звертається до правої півкулі людського мозку, продукує 
асоціації на основі наочно-почуттєвих уявлень, напис же апелює до лівої 
півкулі, що працює зі значеннєвим і граматичним оформленням образів.

Отже, карта стимулює консолідацію роботи обох півкуль головного мозку, 
що призводить до виникнення нових способів осмислення старої ситуації, до 
появи інсайтів. У роботі з метафоричними картами людина відчуває осяяння, 
відчуття прозріння і знаходить відповіді на свої запитання. 

Як одержати відповіді на запитання за допомогою асоціативних карт?
Спочатку клієнт обирає питання, що його хвилює, тему, яку прагне 

з’ясувати (назвемо її проблемою, щоб відрізняти від запитальних сентен-
цій, про які йтиметься далі). Для пошуку вирішення проблеми клієнтові 
ставлять запитання відповідно до схеми обраної техніки. Для пошуку 
відповіді на кожне запитання й просування з етапу на етап витягають 
одну або кілька карт.  Є два способи витягати карту: коли карти лежать 
сорочкою догори, тобто « наосліп», або ж коли лежать догори зображен-
нями, тобто «у відкриту». Деякі техніки комбінують ці способи, пропо-
нуючи спершу зробити вибір у відкриту – це «свідома» думка людини 
про свою проблему, а потім витягнути ще кілька карт наосліп, і тут дати 
волю несвідомому, ініціювавши пошук відповіді на своє запитання. Не-
має правильного або неправильного способу витягати карти, відмінність 
же полягає в тому, що при виборі карт у відкриту людина почувається 
безпечніше перед незнайомим.  

Вибір же наосліп – це завжди виклик творчим здібностям, і саме цей 
спосіб витягування карт породжує справді приголомшливі відкриття.

Отже, ми розглянули новий інструмент психолога – метафоричні 
асоціативні карти, простежили історію їхньої появи та методологічне 
коріння, сфери застосування й техніки для використання в психологіч-
ному консультуванні.
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ПСИХОЛОГО-ЕТИЧНІ ЗАГРОЗИ ЧЕТВЕРТОЇ 
ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

Попри те, що ми зараз лише стоїмо на порозі четвертої промислової ре-
волюції (Індустрії 4.0) і науковці та представники бізнесу стверджуються, 
що такого прориву ще людство не знало, насправді її психолого-соціаль-
ний образ уже давно присутній в уяві людства і, обумовлений він, в пер-
шу чергу, працями наукових фантастів, частина яких зазнала екранізації. 
Тобто, людська думка творчої уяви випереджає її матеріалізацію. Зокрема 
в цих творах представлені не лише здобутки технічного прогресу, але їх 
негативні наслідки, що зараз вже не здаються нереалістичними. 

З іншого боку, існують праці мислителів різних часів, які в своїй 
прогностичній уяві описували характер інсайтного опанування новими 
ідеями. Так достатньо відомою є теорія В.І.Вернадського про біосферу 
і його концепцію переходу її  в ноосферу [3], яка розглядається в якості 
сукупної дії всіх видів  розумів, а також сучасні теорії квантової механіки 
та її взаємозв’язок з психологією образів та ідей, що переживає людина 
(поліреальність буття).

І хоча при описі характерних рис Індустрії 4.0 основний акцент ро-
биться на повній автоматизації виробництв, на яких керівництво всіма 
процесами здійснюється в режимі реального часу і з урахуванням мінли-
вих зовнішніх умов, де кіберфізичні системи створюють віртуальні копії 
об’єктів фізичного світу, контролюють фізичні процеси і приймають 
децентралізовані рішення та є здатними до  об’єднання в одну мережу, 
самоналагоджувану і самонавчальну систему режиму реального часу [2]. 

При цьому, «важливу роль відіграють інтернет-технології, що за-
безпечують комунікації між персоналом та машинами. Підприємства 
виробляють продукцію відповідно до вимог індивідуального замовника, 
оптимізуючі собівартість виробництва» [2].

Тобто нова індустріалізація четвертої промислової революції передба-
чає зміни основ індустрії, за рахунок широкомасштабного комплексного та 
системного впровадження біо-нано-інфо-когнітивних технологій не лише 
у виробничу сферу, але й у всі сфери буття людини. Тобто передбачається 
інтернет-речей, інтернет-людей, інтернет-сервісів [5; 6].

І хоча К. Шваб ніби переймається етичними питаннями, говорячи про 
те, що «четверта промислова революція має потенціал роботизувати люд-
ство і поставити під загрозу наші традиційні джерела смислів, такі як ро-
бота, суспільство, сім’я, особистість. В наших силах не допустити такого 
розвитку сценарію, а використовувати четверту промислову революцію 
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для руху людства вгору до нової колективної та моральної свідомості, 
заснованої на  єдиному уявлені про долю. Всім нам належить постара-
тися, щоби відбулося саме так» [6]. Проте насторожує фактор «єдиного 
уявлення про долю». Саме це словосполучення дає розуміння масштабів 
глобалізації та контролю. Тобто відбувається спроба створення єдиної 
системи не тільки виробництва, але й системи мислення та контролю за 
мисленням, тобто є загроза масштабного формування деструктивного 
техногенного культу. І як в будь-якому деструктивному культі (політич-
ному, економічному, релігійному чи психотерапевтичному)  пропонується 
контроль інформації, емоцій та поведінки.

Друге не менш важливе етичне питання стосується надлишкового люд-
ського ресурсу при звільненні його новими технологіями.  І тут звісно, з 
одного боку, спостерігаємо масове розповсюдження на пострадянському 
просторі фейкової теорії «золотого мільярда» [4], яка призводить до паніч-
них настроїв у частини населення, та їхнього спротиву будь-яким змінам в 
соціумі, не залежно від міри їхньої об’єктивності та доцільності. З іншого 
боку, результати  чисельних експериментів над тваринами (зокрема миша-
ми та пацюками), одним з найвідоміших серед яких є експеримент Джона 
Келхуна «Всесвіт-25» [1], говорить про те,  що при відсутності фізично-
го зусилля для забезпечення життєдіяльності на початку відбувається 
збільшення чисельності населення, але далі спостерігаються різкі зміни 
в соціальній структурі популяції. Зокрема підвищується агресивність 
самок, які замість самців починають захищати  свою територію, але при 
цьому перестають доглядати за дітьми, значна частина самців викидається  
спільнотою та починають проявляти девіантну поведінку  (пасивність або 
надмірну агресивність, канібалізм при повному забезпеченні їжею, пан-
сексуалізм і гомосексуальну поведінку), відмову від спарювання нового 
прошарку популяції-«красенів», а з часом і  відмова від спарювання самок. 
«Гостра конкуренція між ізгоями та старшими особинами призводила до 
розпаду соціальних зв’язків і краху суспільства в цілому, його переходу 
в такий стан, коли при низькій смертності нормою стає примітивна «ау-
тистична» поведінка, що веде до вимирання популяції» [1].  Тобто існує 
цілком реальна загроза повторення сценарію в людському середовищі, 
що може призвести до вимирання людства. 

І третя етико-психологічна загроза «Індустрії 4.0» є надмірна когнітив-
на раціоналізація всіх процесів, що виключає інтуїтивну інсайтну форму 
взаємодії людини з реальністю та її  духовно-психологічний розвиток, що 
по-суті може призвести до руйнації онтологічного компоненту людської 
особистості, перетворивши її в біо-техномеханізм.

Тож перебуваючи в умовах інтенсивної зміни світу, в період перерозпо-
ділу матеріальних та людських ресурсів, слід запроваджувати комплексну 
експертизу впроваджуваних технологій та систем, яка передбачає здійс-
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нення аналізу потенційних зисків та витрат (матеріальних, психологічних, 
соціальних, духовних), і лише виходячи з комплексності запроваджуватих 
відхиляти запропоновані новаторства.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ 
ГОСТРИХ СОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ЛЮДИНИ

Дослідження Л. Юр’єва (2002), D. Gailienė та К. Kazlauskas (2005), Л. 
Гридковець (2016, 2019) та інших дослідників показали, що при пережи-
ванні тяжких травмівних подій у 50% учасників цих подій  виникають 
значні соматичні захворювання [1; 5]. При дослідженні осіб, що пережили 
катастрофи, за даними І. Малкіної-Пих, серед  психосоматичних розла-
дів, які виникли внаслідок переживання подій найчастіше зустрічаються: 
порушення в  діяльності шлунково-кишкового тракту, імунної системи та 
ендокринної системи, серцево-судинної системи [3].

Дослідження Гридковець Л.М. (2019) показують, що серед 124 дослі-
джуваних онкохворих, у 36% (45 осіб) було виявлено, що  їхні предки 
пережили жахіття Голодомору. І саме у цих 36% спостерігався найважчий 
анамнез протікання хвороби (неефективність ліків, рецидиви тощо) [1]. 

Водночас інші  дослідження серед онкохворих показують, що значна 
їх частина  незадовго до початку розвитку хвороби втратила значущі 
емоційні зв’язки [4]. Коли об’єкту або ролі, з якою людина себе асоціює, 
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починає загрожувати небезпека або вони просто зникають, то особа ніби 
опиняється  наодинці із собою при відсутності навичок, що дозволяють 
справлятися з подібними ситуаціями. Таким чином, онкозахворювання 
виступає в якості симптому наявності невирішених проблем людини. На 
думку фахівців, особливу роль у формуванні ракових пухлин відіграють 
негативні переживання дитинства особистості [3]. 

Однією з детермінант впливу психологічного чинника на соматичне 
здоров’я на нашу думку є автономія особистості, де під автономією ми 
розуміємо здоровий баланс між, з одного боку,  бажанням і умінням ста-
вити собі мету, шукати способи її досягнення та досягати її, а з іншого – 
здатністю до близьких, емоційних контактів, що надають підтримку під 
час прояву своєї активності в зовнішньому середовищі [2]. 

Емпіричне  дослідження  у двох вибірках пацієнтів (із незначними та 
значними соматичними розладами) показало, що для осіб із умовно задо-
вільним рівнем соматичного здоров’я (при наявності лише ситуативних 
проблем зі здоров’ям) притаманні більше порушення по типу пізнього 
порушення базової структури автономії (79% чоловіків та 51 % жінок), де 
42 % з них (як чоловіки, так і жінки) хочуть бути самостійними, незалеж-
ними, орієнтованими на власні досягнення, а 28 % чоловіків та 5 % жінок) 
зорієнтовані на зміну світу, але без будь-яких особистісних обов’язків. 
При цьому 30 %  жінок та 9% чоловіків мають ознаки розвитку за типом 
раннього відхилення базової структури автономії, тобто проявляють за-
лежну соціальну поведінку, перекладаючи відповідальність на інших. На-
томість у вибірці із серйозними соматичними захворюваннями 65% жінок 
та 72% чоловіків мають ознаки розвитку за типом раннього відхилення 
базової структури автономії, а відповідно відзначаються схильністю до 
уникнення відповідальності і залежності від близьких. 

Звісно, отримані показники визначаються специфікою розвитку осіб 
із різним ступенем захворюваності. Водночас, додаткового дослідження 
потребує питання щодо причинно-наслідкових зв’язків у розвитку та пе-
ребігу серйозних психосоматичних розладів, а саме: чи є причиною за-
хворювання ранній тип відхилення базової структури автономії пацієнта, 
чи хвороба викликає активізацію наслідків того порушення?

Також вартим уваги виявився той факт, що третину осіб із ситуатив-
ними захворюваннями  і дві третини із небезпечними для життя захво-
рюваннями із ознаками соціальної залежності цілком влаштовує ситуація 
созалежних відносин,  незважаючи на власний внутрішній потенціал. 
Решта хворих хоча б і хотіли звільнитися від залежності у стосунках та 
досягненнях, проте не мають достатнього психологічного (а також мате-
ріального) ресурсу, а також  не володіють іншими стратегіями виживання.

Але психологічний чинник не тільки здатен сприяти розвитку захво-
рювання у людини, але й подоланню гострої кризи соматичного здоров’я. 
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При цьому фахівці виділяють такі резервні психологічні етапи віднов-
лення організму людини: в умовах усвідомлення смертності захворюван-
ня відбувається переосмислення життя та проблем; відбувається зміна 
поведінки чи навіть певне/повне  «перезавантаження»;  відбуваються 
позитивні зміни у фізіологічних процесах як реакція на відчуття надії і 
бажання жити (попри нелінійність цього процесу);   у більшості йде про-
цес поступового одужання, а при одужанні притаманне  відчуття себе 
«краще, ніж просто добре».
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ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ 
НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 

В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Сім’я має вирішальний вплив на формування дитини. Спілкуючись з 

батьками та сиблінгами, малюк засвоює моделі взаємодії зі світом, на-
слідує в словах та поведінці членів своєї родини. Ставши дорослим, він 
може свідомо відкидати деякі риси своїх рідних, проте в несвідомому 
акумулює  все одно несе в манери,  поведінку, мовленнєві особливості, 
прояву характеру, закладені сім’єю. Усе це: стиль життя, унікальне по-
єднання рис, вчинків, настановк,  навичок, які в сукупності визначають 
маршрут руху дитини до його життєвих цілей [1].

Дошкільне дитинство – період інтенсивного психічного розвитку, 
появи психічних новоутворень, становлення важливих рис особистості 
дитини. Це період первинного формування тих якостей, які потрібні лю-
дині впродовж усього наступного життя. У дошкільному віці формуються 
не лише ті особливості психіки дітей, які визначають загальний характер 
поведінки дитини, її ставлення до оточуючого світу, але й потенціали 
розвитку на майбутнє [3].

 Питання впливу вагомих дорослих на формування дитячої особистості 
в дошкільному віці широко представлені у вітчизняній літературі, зокре-
ма у працях Л. Бондариної, Л. Гридковець, Є. Захарова, Л. Кондратик,  
С. Ройс, Р. Ткач, Л. Шкребтієнко . 

Сучасна сім’я включена у різні сфери життєдіяльності суспільства. 
Тому на клімат усередині сім’ї впливає значна кількість чинників, зо-
крема: психологічні, соціально-політичні, соціально-економічні, духов-
но-релігійні.  Зменшення вільного часу батьків із-за необхідності пошу-
ку додаткових джерел прибутку, психологічні перевантаження, стреси і 
наявність інших  чисельних патогенних чинників стимулюють розвиток 
у батьків дратівливості, агресивності, синдрому хронічної втоми, що по-
значається на емоційному самопочутті дитини і, як наслідок, накладає 
певний відбиток на особистість дошкільника [2].

Теоретичне дослідження  проблеми батьківського ставлення дозво-
лило виділити такі чинники: психологічні особливості поведінки батька 
(концепція А. Адлера, Дж. Боулбі, Л. Лоевингер); особистісні клініко- 
психологічні чинники (роботи М. І. Лисячої, Н. Н’юсона); етіологічні 
чинники (С. Лейбович); соціокультурні чинники (X. Харлоу, М. Лаосу); 
специфіка внутрішньосімейних стосунків  (А.Я. Варга, Л.М. Гридковець, 
А.І. Захаров, А.С. Співаковська, Е.Г. Ейдеміллер).
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Розробляючи програму дослідження, ми виходили з того, що на кож-
ному віковому етапі розвитку, дитина набуває не лише загальних для всіх 
дітей риси, але і свої індивідуальні особливості психіки і поведінки, що 
дозволяють їй бути неповторною особистістю з власними інтересами, 
прагненнями, здібностями.

Дорослі багато в чому визначають своєрідність і складність психіч-
ного розвитку дошкільника, формуючи його, як особистість готову до 
подальшого життя.

У дослідженні брала участь 30 сімей. Було виявлено, що у 50% ви-
падках діти періодично відчувають емоційний дискомфорт у сім’ї. У 21 
родині (70%) дітей не влаштовують відносини з обома батьками чи з од-
ним з них. Позитивні стосунки в системі «батьки-діти» спостерігаються 
у 9 дітей (30%).

На основі дослідження, нами були виокремлені причини, що виклика-
ють у дітей тривожність у системі дитячо-батьківських відносин: фізичне 
покарання; відсутність спілкування з батьками;  несприятливі обставини 
в сім’ї (алкоголізм одного з батьків). Також було виявлено, що зростання 
дискомфорту у дітей відбувається тоді, коли: у батьків не сформоване 
повне уявлення про виховання дитини; дитина не відчуває себе затишно 
і комфортно в сім’ї (вона не задоволена своїм положенням у сім’ї); діти 
ростуть в умовах дефіциту добра, ласки, любові, бояться покарання; у 
сім’ї несприятлива обстановка, надмірна опіка.

Висунута нами гіпотеза дослідження підтвердилася,  лише в тому, що 
існує пряма залежність між характером дитячо-батьківських стосунків і 
формуванням самооцінки дитини. 
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ПРОБЛЕМА ДИТЯЧИХ СТРАХІВ У РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ

Страх — природна емоція будь-якої людини, викликана потребою 
збереження життя або життєвих цінностей. Вона є не лише нормою, а 
й необхідністю, так як допомагає людині уникнути помилок або навіть 
небезпеки.

Немає людини, яка б ніколи не переживала б страху. Стурбованість, 
тривога, страх, тривожність – такі самі невід’ємні емоційні ознаки пси-
хічного життя людини, як і радість, захоплення, гнів, подив, смуток. До 
певної міри страх виконує позитивну функцію – примушує мобілізувати 
доступні ресурси, підготуватися до випробування, підвищує почуття 
відповідальності. Але буває й так, що страх набуває зовсім іншої приро-
ди і замість мобілізації ресурсів призводить до їх блокування, починає 
гальмувати будь-які форми соціальної активності і приносить масу не-
приємних переживань. 

Дитячі страхи і способи їх корекції — одна з найбільш обговорюваних 
тем серед психологів і батьків. Важливо розуміти, що почуття страху хоч 
і є нормою, воно завжди заслуговує на увагу із необхідності допомогти 
дитині з ним впоратися.

Дослідженням проблеми впливу страхів на життєдіяльність людини 
займалося чимало науковців, зокрема серед них варто згадати таких як: 
Бабарикіна І. В., Бабенко О. О., Богдан Є. І., Василега О. Ю., Гузенко 
В. А., Даниляк К. В., Даценко Т. О., Дубравська Н. М., Живанова В. А., 
Камінська О. В., Коляденко О., Кормило О. М., Косік В. В., Косолапов 
О. М., Кузнецова О. Ю., Мельник В.В., Михальчук Н. О., Могила А. С., 
Ольховецький С. М., Павелків Р. В., Покришко Д. Є., Сорока А., Степа-
нюк І. М. та інші.

Страх, як такий, розглядається в психології не тільки в якості 
емоції, але й в якості особливого психічного стану, який виникає на 
основі інстинкту самозбереження, та є реакцією  організму на ре-
альну та уявну небезпеку. Він має захисний характер і супроводжу-
ється певними змінами у діяльності центральної нервової системи 
людини, заснований на інстинкті самозбереження, відбивається на 
показниках артеріального тиску, виділенні шлункового соку, частоті 
пульсу та дихання.

Когнітивна  структура  поняття  страх сформоване онтологічними, 
прагматичними, емоційними та екзистенційними ознаками. Онтологічні 
ознаки охоплюють «емоційний стан людини», «сильне відчуття», «стан 
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тривоги»; прагматичні та емоційні ознаки імплікуються значеннями 
слів-ідентифікаторів; екзистенційна  ознака  -  «наявність  уособлення  
об’єкта». Негативна емоційна оцінка страху мотивується приналежністю 
даної емоції до негативних базових емоцій людини.

Причини появи страху в дітей: пережиті травмівні ситуації ; оточення 
дитини як таке; тривожні прояви у осіб, що оточують дитину [2].  При 
цьому, науковці виділяють вікові та невротичні страхи.

Вікові страхи існують переважно три-чотири тижні після виникнення. 
Водночас, коли зростає інтенсивність такого страху, дитина стає схильною 
до паніки і страх переростає в невротичний, який є більш напруженим і 
тривалим, та може існувати до дорослого віку. Невротичний страх важко 
перебороти. Тому слід звертатися за допомогою до дитячого психолога, 
інакше з віком може розвинутися фобія.

Дитячі страхи можуть проявлятися і в дорослому віці. Об’єктив-
но-психологічні прояви дитячих страхів у  дорослому віці тісно пов’язані 
між собою і утворюють цілісну структуру, в якій вирізняють структурні 
компоненти: «поведінкові прояви тривоги і страху», «шкільні страхи» і 
«психофізіологічні прояви страхів» [4]. При цьому особливості пережи-
вання страхів, за даними дослідження О. Ю. Кузнецової, значною мірою 
залежать від таких чинників: віку респондентів; гендерних особливостей; 
професійних особливостей [3].

Усунення невротичних страхів у дітей вимагає терпіння і зацікав-
леності батьків. За страхи не можна сварити, карати, соромити, вима-
гати їх припинення. Участь батьків у вирішенні емоційних проблем 
дітей, контакт з ними, взаєморозуміння - необхідні умови подолання 
дитячих страхів. 

Страхи, що виникають в результаті психологічного зараження або 
навіювання, усуваються не тільки впливом на дитину, але і в результаті 
зміни поведінки батьків на більш прийнятну для дитини.  

Переважна більшість страхів обумовлені віковими особливостями 
розвитку й мають тимчасовий характер. 

Дитячі страхи при конструктивному підході до розуміння причин їх-
ньої появи, найчастіше зникають. Якщо ж вони болісно загострені або 
зберігаються тривалий час, то це служить ознакою, сигналом неблагопо-
луччя, говорить про нервове ослаблення дитини, неправильне поводження 
батьків, незнання ними психічних і вікових особливостей дитини, наяв-
ності в них самих страхів, конфліктних відносин у сім’ї [5]. 

Для подолання страхів у дітей психологами використовуються методи 
ігрової терапії, арттерапію, пісочну терапію, казкотерапію, спеціалізовану 
травмотерапію EMDR тощо. 
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ВПЛИВ АРОМАТЕРАПІЇ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН 
ЛЮДИНИ

В даний час у нашій країні в сучасній медицині використовується 
близько 3000 речовин, речовин та препаратів, асортимент яких система-
тично оновлюється. Серед ліків різного призначення близько 1/3 отри-
мують з лікарських рослин [2]. 

Вживання рослинних продуктів засноване головним чином на їх висо-
кій біологічній активності та комплексному впливі на організм. Природні 
хімічні сполуки, як правило, мають на організм менш шкідливу дію, ніж 
їх синтетичні аналоги або речовини зі штучно створеною структурою, що 
визначає можливість їх тривалого використання при лікуванні хронічних 
захворювань або в профілактиці захворювань. 

На початку цього століття лікарські рослини становили 80% усіх вико-
ристовуваних ліків, але тоді синтетичні, антибіотичні та гормональні ліки 
значно відтіснили їх назад. В даний час, незважаючи на значний прогрес 
у виробництві цінних синтетичних лікарських препаратів, лікарські за-
соби з рослин продовжують займати важливе місце в сучасній науковій 
медицині, і відносини між ними стабілізувались [1]. 

Сучасна ароматерапія в тому вигляді, в якому ми її знаємо, виникла 
на початку ХХ ст. у Франції. В той час багато людей почали проявляти 
інтерес до істинних видів терапії, і запит на натуральні, а не синтетичні 
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олії, знову почав рости. Психологи Олександр Бен, Джон Уотсон, психиатр А. 
Хірш – вважають що запах – це відчуття, зумовлене летучих речовин на ре-
цептори, та мають позитивний вплив на психічний та фізичний стан людини. 

Одним із дослідників ефірних олій був французький хімік Рене-Мо-
ріс Гаттефос. Якось, працюючи в своїй лабораторії, він обпік собі руку 
і негайно опустив її в стоячу поряд посудину з чистою лавандою олією. 
Коли він побачив, як швидко пройшов опік, не залишив після себе ніяких 
рубців або шрамів, вчений вирішив займатися вивченням лікувальних 
властивостей ефірних олій [4].

Гаттефосс припускав, що ці олії можуть проникати в тіло через шкіру; 
ця гіпотеза була підтверджена. Олії вбираються через шкіру, можливо 
через волосяні цибулини або потові пори, і потрапляють в кров з іншими 
рідинами. Таким чином, вони здатні циркулювати в тілі людини і впли-
вати на внутрішні системи організму. 

У своїх дослідах Гаттефосс розробив класифікацію методів дії різних 
олій на обмін речовин, нервову і травну системи, ендокринні залози. Він 
же і ввів термін ароматерапія. 

З давніх часів люди почали користуватись аромо-маслами та бачили в 
цьому тільки позитивну сторону. Але в наш час більшість людей довіряє 
хімічним речовинам, лікарським засобам, а не натуральним запахам [4].

Ароматерапія пробуджує в нас потребу розвивати нюх, якщо ми хо-
чемо насолоджуватися дарами природи. Наука про запахи називається 
нюховими дослідженнями, а лікування запахами — аромо-терапією, за-
снованою на використанні натуральних масел та інших ароматичних про-
дуктів різних рослин. Давні люди добре знали ароматичні та лікувальні 
властивості рослин. Сучасна цивілізація лише починає розуміти цінність 
цих прихованих скарбів [2]. 

Ароматерапія поширилася до Ізраїлю, Греції та Риму. Ці культури 
розробили свої власні унікальні напрямки в мистецтві ароматичної пар-
фумерії. Більшість грецьких лікарів служили в римській армії та несли 
свої знання до інших країн. З часом ці знання поширились і на схід. 

Французького хіміка Хатефоса вважають батьком ароматерапії. Він 
ввів цей термін в 1937 році. Він в основному цікавиться косметологією 
та дерматологією з ефірними оліями. Це перша спроба ввести їх в інші 
галузі медицини. Французький лікар Жан Вальне значно розширив вико-
ристання ароматизаторів, особливо в традиційній області, для дезінфекції 
та лікування ран, для зняття спазму внутрішніх органів [5]. 

На жаль, з часом багато секретів аромо-терапії зникли, але навіть 
зараз лікарі та вчені сходяться на думці, що аромат рослин благотворно 
впливає на людину. Сучасна аромо-терапія це метод профілактики та 
оздоровлення. Вона може підтримувати хорошу психічну, емоційну та 
фізичну форму [3]. 
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Можливих способів застосування ефірних масел існує чимало: дода-
вання в ванну, запалювання аромалампи, створення косметики або роз-
чинів для інгаляцій. Який найкращий - залежить від особистих переваг 
користувача і бажаного ефекту, тому не завадить розібратися у всіх тон-
кощах і переваги перерахованих процедур.

Але для того щоб користуватись такими методами потрібно знати що 
саме лікувати та як саме воно вплине на ваш фізичний і психічний стан. 

Аромамасла позитивно впливають на психічний та фізичний стан лю-
дини. В цьому ми впевнились проводячи наш дослід. Після повторного 
тестування лише 2 з 15 мають високий рівень тривожності та серйозний 
внутрішній конфлікт. Також всі 15 людей сказали що будуть і надалі 
використовувати аромо-терапію в домашніх умовах на постійній осно-
ві. Адже в них покращився стан здоров’я, нормалізувався сон та зникли 
головні болі. 

Діапазон дії ароматичних масел охоплює різні системи теплокровного 
організму і різноманітні фізіологічні процеси. Маслам не властиво вузько 
специфічну дію і потенціал їх впливу розподіляється рівномірно серед 
різних систем і органів. Надаючи сильний позитивний вплив на фізичний 
стан організму, ефірні масла здатні змінювати перебіг психічних процесів 
людини через нюхові відчуття [4]. 

Аромо-профілактика дозволяє розширити адаптивні можливості лю-
дини, зміцнити його здоров’я і підвищити стійкість організму до впливу 
несприятливих факторів зовнішнього середовища. Низька токсичність 
ефірних масел дозволяє говорити про їхню безпеку для організму, при 
цьому використання ефірних масел, як було показано вище, сприятливо 
впливає на всі сфери життєдіяльності людини [2].
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ПЕРЕЖИВАННЯ СОРОМУ
З переживанням почуття сорому хоча б раз у житті стикалася кожна 

людина. Проте, як правило, переживання почуття не гарантує усвідомлен-
ня причин його появи і тих наслідків, які воно тягне за собою (вплив на 
самопочуття, загальний розвиток особистості, стан здоров’я, стосунки з 
іншими людьми і з самим собою тощо). Обізнаність у питанні феномену 
«сором» зможе допомогти людині чітко диференціювати випадки, в яких 
його переживання дійсно доречне, а в яких є, наприклад, лише засобом 
маніпуляції з боку інших людей.

Зібраний теоретичний матеріал буде особливо актуальним у сфері 
практичної, консультативної психології, адже щоб допомогти клієнту 
позбутися певного почуття (якщо його надмірність мучить і призводить 
до негативних наслідків), потрібно якомога краще розуміти природу 
цього почуття.

Аналіз літератури свідчить, що емоція сорому як самостійний предмет 
дослідження не отримала широкого висвітлення в психологічній науці. 
К.Ізард, Є.Ільїн, І.Кон, Ю.Орлов досліджували особливості сорому пе-
реважно в контексті вивчення емоційної сфери в цілому. За останні роки 
практичних та теоретичних досліджень, що стосуються безпосередньо 
питання сорому, причин його виникнення та наслідків переживання, також 
було проведено зовсім небагато. Невелика кількість матеріалу за темою 
«сором» тягне за собою, відповідно, її недостатню вивченість.

Отже, феномен почуття сорому потребує більш ґрунтовного та зміс-
товного дослідження, а також систематизації і упорядкування наявного 
на сьогоднішній день матеріалу, що стосується цього почуття.

Не дивлячись на велике різноманіття визначень поняття емоції сорому 
і деякі розбіжності в них, можна виокремити спільні риси у поглядах авто-
рів, що займалися вивченням досліджуваного феномену: сором – болісне 
для людини почуття; на переживання сорому особистістю безпосередній 
вплив має моральність, рівень її розвитку; почуття сорому виникає внас-
лідок усвідомлення своєї власної неадекватності, негідності тощо.

Весь спектр людських емоцій можна представити у вигляді класи-
фікації, логічно структурованої системи. Різні автори в системі емоцій 
приділяють сорому різне місце. Так, К.Ізард вважає сором базовою емо-
цією, Е.Ільїн відносить сором до комунікативних емоцій, Л.Барретт – до 
«соціальних» комплексних емоцій, Ю.Орлов – до патогенних [1, 2, 3].

Як і все психологічне життя людини, почуття сорому детерміновано 
і внутрішніми причинами, і зовнішніми – соціальними (вихованням, со-
ціалізацією, взаємодією із оточенням).
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Ситуації, які спричиняють переживання сорому, зазвичай пов’язані із 
прищепленими людині нормами та стандартами, критикою чи самокри-
тикою, моральними принципами особистості

Додатковим свідченням соціальної передумови переживання почуття 
сорому стають відмінності у детермінантах та особливостях його пере-
живання у різних народів та культур.

До негативних наслідків переживання сорому належать: загроза гар-
монійним міжособистісним стосункам; переживання особистістю відчу-
ження, самотності; порушення адаптації та звичного плину діяльності; 
перешкоджання протіканню процесу логічного мислення. Сором може 
призвести до депресії, психосоматичних захворювань, ауто-деструктивної 
поведінки та навіть до суїциду [1, 4]. 

Серед психосоматичних захворювань, спричинених переживанням со-
рому, є такі: хвороби шкіри (псоріаз, екзема, акне, дерматит тощо), ішемія 
різноманітних органів, зокрема кишечника, жовчнокам’яна та нирково-
кам’яна хвороба, радикуліт, венеричні захворювання, жіночі хвороби (про-
блеми з менструальним циклом), хвороби шлунку (язва, гастрит) [3, 5].

Позитивними наслідками переживання почуття сорому є: захист ці-
лісності «Я», розвиток різного роду навичок (інтелектуальних, фізичних, 
соціальних, професійних) та моральних якостей, цілісність та стабільність 
соціальних груп, самовиховання і соціалізація особистості [1, 2].

Отже, почуття сорому є багатогранним, іноді суперечливим пережи-
ванням. Сором є тонким інструментом регуляції поведінки та взаємо-
відносин, який потребує вмілого поводження. Особистісна значущість, 
сила та гострота цього механізму саморегуляції людини вимагає великої 
відповідальності при його застосуванні у вихованні і міжособистісних 
стосунках. Як ігнорування, так і надлишок переживання почуття сорому 
може призвести до деформації людських стосунків, тому пошук міри, 
золотої середини – важливе завдання психологів, ідеологів та педагогів.
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕНОЇ ТРИВОЖНОСТІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

З початком молодшого шкільного віку пов’язаний вступ дитини до 
школи та опанування нею складною діяльністю – учбової. Адаптаційні 
зміни (режим дня, нові вимоги) спричиняють переосмислення соціальної 
ситуації у подальшому розвитку дитини. Це і стає достатньо вагомим чин-
ником підвищення рівня тривожності у дітей. Саме у період молодшого 
шкільного віку відбувається закріплення активної, цілеспрямованої, са-
моудосконалюючої, компетентної позиції ідентичності (Е.Еріксон). Учні 
прагнуть відповідати вимогам учителя та батьків, хочуть бути «хорошим 
учнями». Такі старання викликають у молодших школярів нові хвилю-
вання, які, у поєднанні з невдачами, можуть легко трансформуватися у 
тривожність. Таким чином, актуальним в сучасній практиці є питання 
узагальнення та розуміння психологічних чинників підвищеної тривож-
ності молодших школярів.

Окремі питання прояву та корекції тривожності молодших школярів 
розглядалися Г.С. Абрамовою (2000); С.В. Васьківською (1994); І.А. Дідук 
(2000); І.В. Дубровіною (1995); Р.В. Овчаровою (1996); А.В. Разумовою 
(2004); К.А., Томчуком М.С. (2011). 

Нашою метою є узагальнення та систематизація основних проявів та 
чинників підвищеної тривожності молодших школярів. 

Методи дослідження: аналіз науково-теоретичних джерел з пробле-
ми дослідження, проективна методика «Тест тривожності (Р. Темпл, М. 
Дорки, В. Амен)).

Тривожність визначають як несталий психічний стан, який характери-
зується суб’єктивним відчуттям напруги, зростанням активності нервової 
системи [2]. Тривожність буває ситуативною та особистісною (Ч. Спіл-
бергер). Під ситуативною тривожністю розуміємо ступінь інтенсивності 
переживань, які відчуває людина, потрапивши у певну ситуацію; особи-
стісна тривожність  ̶ ̶ ̶  це готовність людини переживати хвилювання з 
приводу різних суб’єктивних подій, явищ. Тривале переживання дитиною 
тривоги стабілізується в особистісну властивість, набуваючи характеру 
особистісної тривожності [4].

Молодші школярі з високим рівнем тривожності, зазвичай, болісно 
реагують на свої невдачі, відсторонюються від діяльності, де відчувають 
певні труднощі. Поза заняттями – це жваві, дружелюбні діти. На занят-
тях вони напружені, замкнені. Мовлення може бути як занадто швидким, 
так і сповільненим, ускладненим. Можна спостерігати як вони смикають 
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руками одяг або предмети. Певні маніпуляції зі своїм тілом знижують у 
них емоційну напругу, допомагають заспокоїтись. Г.М. Прихожан вважає 
[4], що шкільна тривожність - форма прояву емоційного неблагополуч-
чя. Тривожних дітей часто відрізняє недовірливість, іноді навіть вони 
бояться не самої події, а її передчуття. Рівень самооцінки зазвичай низь-
кий, вони думають, що гірші у всьому, що вони недостатньо привабливі, 
нерозумні, незграбні тощо. Вони мріють про заохочення, про похвалу 
у справах. Тривожність як особистісна риса виявляється у постійному 
стані очікування та готовності до виникнення небезпеки, особистісному 
переживанні потреби її долати іноді навіть у таких випадках, коли події 
насправді не є загрозливими [1].

Шкільна тривожність – страх припуститися помилки, отримати нега-
тивну оцінку, конфліктувати з однокласниками. Це побоювання відпові-
дати біля дошки навіть добре підготовлений урок, невдачі на контроль-
них за доброго виконання типових завдань у домашній роботі. Шкільна 
тривожність позбавляє учня психологічного комфорту та є причиною 
хронічної неуспішності [3].

У ході емпіричного дослідження було виявлено рівні тривожності 
дітей молодшого шкільного віку. Вибірку досліджуваних склали 25 уч-
нів 4 класу, віком 9-10 років. З діагностичною метою було використано 
опитувальний тривожності (Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен), який показав, 
високу тривожність мали 8% учнів, середню 68% та низьку – 24%.

С.О. Ставицька вважає, що до причин тривожності молодших школя-
рів можна зарахувати написання контрольних та інших письмових робіт, 
відповідь учня перед класом, яка може спровокувати незадоволеність, 
критику учителя, не адекватну реакцію однокласників, отримання нега-
тивної оцінки, незадоволення батьків успіхами тощо [5].

У своєму дослідженні С.А. Кочерганова дійшла висновку, що причи-
ною тривожності молодших школярів виступає неадекватність батьків-
ської позиції, що в окремих випадках означає неприйняття особистості 
дитини, знецінення її позитивних рис [1, c.6-10]. 

О.В. Казаннікова до загальних чинників виникнення тривожності у 
дітей молодшого шкільного віку відносить: завищені вимоги до резуль-
татів діяльності дитини, міжособистісні та особистісні конфлікти, пов’я-
зані з оцінюванням учня власної успішності у різних сферах діяльності. 
У молодших школярів тривожність є результатом фрустрації потреби у 
захищеності з боку найближчих і є функцією порушення стосунків з близь-
кими дорослими. Такі діти часто є залежними від оцінок дорослих [1]. 

Визначені чинники виникнення тривожності молодших школярів та 
показники її проявів свідчать про необхідність організації спеціальної 
роботи з дітьми цього віку. 
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Отже, основними чинниками підвищеної тривожності молодших 
школярів є завищені вимоги до їхньої діяльності, особистісні та міжо-
собистісні конфлікти, фрустрація потреби захищеності, незабезпечення 
педагогом індивідуального підходу до навчання і виховання. Подальші 
перспективи дослідження вбачаємо у визначенні гендерних особливостей 
профілактики тривожності молодших школярів.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
ОСОБИСТОСТІ

Розвиток сучасного суспільства характеризується своєю динамічністю 
та різноманітністю, що вимагає від особистості нових форм та способів 
реагування задля ефективної соціальної адаптації та успішної самореа-
лізації. Таке пристосування багато в чому залежить від того, наскільки 
кожна особистість зможе інтеріоризувати нові умови середовища, яке 
вимагає приймати на себе відповідальність за власні рішення і вчинки. 
Сучасне життя вимагає своєчасної реакції на оточуючі процеси, що по-
требує чіткого усвідомлення і розуміння як своїх власних емоцій, так і 
емоцій оточуючих людей. 

Таким чином, в сучасному суспільстві питання компетентності в розу-
мінні та прояві емоцій постає досить гостро. На думку багатьох сучасних 
дослідників, таких як І.Н.Андрєєва, Х.Вайсбах, Д.Гоулман, Р.Бар-Он, 
Е.Л.Носенко, А.В.Костюк, Г.А.Кошонько, С.П.Дерев’янко, Д.В.Люсін та 
ін., для розв’язання різного типу життєвих питань необхідний розвиток 
емоційної сфери особистості, а саме тієї здібності, що у сучасних дослі-
дженнях трактується емоційним інтелектом. В науковій літературі наво-
дяться дані про те, що здатність до розуміння та управління емоціями, 
як складових частин емоційного інтелекту, є ефективним інструментом 
у сферах спілкування, професійної діяльності, внутрішнього (духовного) 
життя людини.

Актуальність проблеми емоційного інтелекту полягає в тому, що у те-
оретичному плані це питання недостатньо розроблене на даний час, хоча 
й значно зросла його популярність у останні роки. Необхідність вивчення 
розвитку емоційного інтелекту особистості диктується запитами прак-
тики, тобто життя, що полягають у визначенні факторів соціально-пси-
хологічної адаптації особистості на різних вікових етапах її онтогенезу. 
Також є необхідність чіткіше визначити вікові закономірності розвитку 
здатності до розуміння та управління емоціями. Саме на цьому аспекті 
і зосереджено наше дослідження, мета якого – визначити особливості 
розвитку емоційного інтелекту особистості в онтогенезі. 

Складність феномену інтелекту завжди викликала у науковців гострі 
суперечності стосовно його структури. Проте можна виділити наступну 
тенденцію: все більше явищ стають «об’єктом» інтелекту. І якщо в ми-
нулому столітті інтелект «оперував» безпосередньо матеріальними або 
символьними речами та явищам об’єктивної дійсності, то сьогодні в статус 
об’єктивної дійсності потрапили і емоції людини. Не дивлячись на різни-
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цю в поглядах авторів різних теорій, можна визначити те, що є загальним 
у понятті емоційного інтелекту і ті його властивості, які співпадають. В 
широкому значенні під емоційним інтелектом розуміють усвідомлення та 
управління як своїми, так і чужими емоціями, що, безумовно, важливо для 
успішної комунікації та побудови соціальних взаємовідносин [1, 2, 4, 6].

Слід зазначити, що, хоча багато авторів (Р.Бар-Он, Дж.Маєр та П.
Саловей, Д.Гоулман, Х.Вайсбах та У.Дакс, Д.В.Люсін) досліджували 
структуру емоційного інтелекту, залишається незрозумілою природа його 
походження: тобто, чи бере свій початок EQ в процесах емоційних, чи є 
складовою частиною загального інтелекту. Проте всі вони згодні у тому, 
що емоційний інтелект є складним структурним утворенням і включає 
такі здібності: когнітивні, емоційні, поведінкові та соціальні [1, 2]. 

Загалом емоційний інтелект розкладається на такі компоненти: особи-
стісна та міжособистісна рефлексивність (сюди входять здатності розуміти 
власні та чужі емоції), особистісний та міжособистісний контроль (сюди 
входять здатності створювати сприятливі, адаптивні емоційні умови іс-
нування).

В сучасній психології виділяють такі функції емоційного інтелекту 
особистості: 

– стресозахисну та адаптивну – допомагає людині захиститись від 
інформаційних перевантажень різного характеру і модальності; 
відповідає за стимулювання психічних резервів людини у складних 
життєвих обставинах; 

– рефлексивну – відповідає за розшифрування емоційної сфери як 
власної, так і партнерів по спілкуванню; 

– регулятивну – відповідає за управління емоціями; 
– комунікативну – відповідає за розпізнавання емоцій, які проявля-

ються при вербальній та невербальній сторонах спілкування; 
– активізуючу – забезпечує спрямованість на емоційне пізнання та 

емоційну активність [3, 4, 6]. 
На формування емоційного інтелекту дитини впливають біологічні 

(функціональна асиметрія мозку, властивості темпераменту, когнітивні 
здібності) та соціальні фактори розвитку (сімейне оточення та соціальна 
ситуація розвитку) [1]. У дошкільному та шкільному віці розвиток емо-
ційного інтелекту обумовлений появою рефлексії, за допомогою якої 
створюються нові можливості для формування самооцінки дитини, яка, 
здебільшого, залежить від зовнішньої оцінки результатів її діяльності [5] 
та ступеня задоволення потреби у пошані. Саме потреба у пошані при-
зводить до необхідності розуміти емоційні сигнали від інших людей, і це 
визначає головну лінію розвитку емоційного інтелекту – його зовнішнє 
спрямування.
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Підлітковий вік є сенситивним для розвитку зовнішньо-особистісного 
та внутрішньо-особистісного емоційного інтелекту. Це пов’язано з тим, 
що задоволення потреби підлітка у розумінні себе за допомогою провід-
ного виду діяльності – інтимно-особистісного спілкування – вимагає від 
нього вміння розуміти свої власні емоції та емоції оточуючих, керувати 
ними задля ефективної взаємодії [4, 5]. Отже, лінія розвитку емоційно-
го інтелекту у підлітковому віці спрямована як назовні, так і всередину 
особистості.

Розвиток емоційного інтелекту в юнацькому віці безпосередньо пов’я-
заний з становленням самосвідомості і відкриттям свого внутрішнього сві-
ту, формуванням цілісного уявлення про себе. Базальною потребою цього 
віку є бажання самостійно зрозуміти себе, а це означає, що такі складові 
емоційного інтелекту, як розуміння емоцій та керування ними спрямова-
ні у юнаків, здебільшого, на самих себе, на пізнання свого внутрішнього 
світу. З внутрішньо-особистісним емоційним інтелектом пов’язані і такі 
його провідні компоненти, як емоційна обізнаність (розуміння емоцій) та 
контроль експресії (контроль у прояві власних емоцій) [4, 5]. 

Таким чином, можна зазначити, що основною особливістю розвитку 
емоційного інтелекту в онтогенезі є його перехід від зовнішньої спрямо-
ваності до внутрішньої спрямованості. В цьому русі прослідковується 
закон розвитку вищих психічних функцій, зазначений Л.С.Виготським 
(про інтеріоризацію зовнішніх форм соціальної взаємодії у внутрішній 
психічний план), що дає нам підстави визначити емоційний інтелект ви-
щою психічною функцією.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДИНИ 
В ЗРІЛОМУ ВІЦІ

Психологічні особливості людини у зрілому віці вивчають багато наук 
та їх напрямків від медицини до філософії. Але найбільше досліджень 
даної сфери належить психології, а саме віковій психології та психології 
розвитку. Розробкою даної теми займались такі відомі психологи як Е. 
Еріксон, Д. Елкінд, Ю. Гіппенрейтер, О. Краснова, І. Кон, Б. Ананьєв, В. 
Мухіна, Г. Абрамова та інші. 

Розвиток людини як особистості протягом життя є нескінченним і 
довготривалим процесом. А її психічний розвиток є умовою існування 
людини як особистості, особливо дорослої людини у період її зрілості, 
коли починаються екзистенційні кризи. Якщо у пізнавальній сфері людини 
на момент переходу до зрілості основні структури вже сформовані, то у 
особистісній сфері настає період глибоких змін. Як стверджує німецьки 
психолог Карен Хорні (1885-1952), «усі ми до тих пір, поки живі, зберіга-
ємо здатність до змін, навіть до фундаментальних змін». Причому кризи 
у зрілому віці не є рушійними силами розвитку на відміну від попередніх 
вікових криз і не являються неминучими, оскільки психічний розвиток 
дорослої людини залежить від її готовності до пов’язаних з віком змін та 
проблем життя у період зрілості. 

Зазначимо, що дорослий вік (за деякими джерелами середній дорослий 
вік [1, 5]) є найдовготривалішим віковим періодом людського життя, який 
умовно охоплює період 40-60 років і тривалість його буде залежати від 
багатьох психофізіологічних та соціальних факторів. Довготривалість 
даного періоду напряму пов’язана з ростом середньої тривалості життя 
у світі [2].

Психофізіологічні функції людини можуть погіршуватись або залиша-
тись на звичному рівні в залежності від того, чи зробить людина вибір у 
напрямку подальшого розвитку.

Центральним новоутворенням зрілості можна вважати продуктивність. 
Продуктивність включає як творчу і професійну, так і внесок у виховання 
і утвердження в житті наступних поколінь.

Провідним видом діяльності протягом зрілого дорослого віку залиша-
ється праця. У зрілому дорослому віці людина змінює свої пріоритети, 
перебудовуючи своє життя, внаслідок чого у його центрі опиняється її Я. 
У цей період людина, досконало вивчивши свою роботу та досягнувши 
бажаного професійного статусу, отримує можливість реалізувати себе у 
новій професійній сфері.
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Спосіб життя і поведінки людини у зрілому дорослому віці пов’язані 
з типом акцентуації особистості. Їх є 4:  гіпертимний (оптимістичний, 
легкий у спілкуванні), психастенічний (тривожний, нерішучий), епілеп-
тоїдний (емоційно ригідний, негнучкий у поведінці) та нарцисичний 
(егоцентричний, самозахоплений). Тип акцентуації особистості зумовлює 
особливості пов’язаних зі зрілістю індивідуальних установок, які можуть 
бути як негативними (страх перед старістю), так і позитивними (оптимізм 
від очікування змін у професійній та особистісній сферах).

На спосіб життя людини зрілого дорослого віку впливають такі со-
ціально-психологічні характеристики особистості, як професійна ак-
тивність, інтереси, фізична активність, яка відповідає стану здоров’я, 
способу діяльності.

Процес спілкування у зрілому віці має особливе значення порівняно з 
іншими віковими періодами. Людина частково втрачає здатність контак-
тувати і коло її спілкування звужується. Однак це не завжди так. Спіл-
кування людей у зрілому віці, з одного боку, є продовженням основних 
тенденцій спілкування в молодості, а з другого – визначається успішною 
адаптацією до зрілості задоволеністю сьогоденням.

На кожному етапі онтогенезу розвиток психіки зумовлений функціо-
нуванням системних фізіологічних механізмів, які створюють передумови 
для засвоєння нового досвіду і нових психічних можливостей.

Розвиток окремих здібностей триває протягом усього періоду зрілості. 
Насамперед тих, які пов’язані з трудовою діяльністю людини та її повсяк-
денним життям. На розвиток когнітивних навичок у зрілому віці впливає 
праця. Люди, чия трудова діяльність є складною і різноплановою, мають 
гнучкіші розумові здібності, ніж зайняті рутинною працею.

Наявність та інтенсивність інволюції інтелектуальних функцій людини 
залежить від її професійної активності, обдарованості, освіти та бажання 
розвиватися інтелектуально незалежно від свого віку.

У період 40-50 настає криза зрілого віку. Вона не є обов’язковою і може 
не наступити, якщо людина розуміє і цінує місце та роль своєї діяльності 
в історичному і суспільному процесі.

У зрілому дорослому віці людина переглядає свої цілі, задумується, 
наскільки реалізовані поставлені перед собою завдання. Її подальший 
розвиток напряму залежить від особистісного вибору людини – розвиток 
або стагнація. 

Отже, психічний розвиток не зупиняється на стадії дорослості і може 
стати справжнім розквітом людини у культурно-соціальному та, особливо 
у психо-емоційному плані. Задоволення від результатів своїх досягнень 
у минулому, внутрішня готовність до активного вирішення проблем у 
теперішньому часі, детальне планування свого майбутнього та позитивне 
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мислення запобігають гострому протіканню кризи зрілого віку та спону-
кають до гармонійного проживання другої половини життя. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ 
СНОВИДІНЬ

На даний момент ані в Україні ані в світі питання про тлумаченні снів 
не є якимось дивним. Однак, якщо і заходить мова про тлумачення снів в 
суспільстві, компанії друзів, або на семінарі з психології, завжди першим 
згадується тлумачення снів по Зігмунд Фрейду. Хоча інтерес до тлумачен-
ня снів триває протягом майже всієї історії людства. Задовго до початку 
існування психології як науки по світу вже ходило безліч сонників, почи-
наючи від сонників давньогрецьких філософів, і закінчуючи народними, 
зібраними з місцевих міфів і легенд. Суто психологічний підхід до тлу-
мачення снів, загалом, зосереджено в межах терапевтичної психології, а 
не теоретичної. Тому дуже не вистачає науково обґрунтованого підходу 
до розуміння символіки сновидінь. Це зумовило наш вибір теми. 

Тлумачення сновидінь в давнині складалось з сталих значень, сталих 
символів. В основному в снах бачили божі послання, тому їх характер 
(погане, хороше) було достатньо просто зрозуміти. На прикладі соннику 
Артемідора можна сказати, що розділення на погані чи хороші сни йшло за 
принципом адекватності та природності. Тобто, якщо вам у сні наснилася 
собака, і вона гавкає, то це нормальний сон, з якимось сталим символіч-
ним значенням, наприклад: «це символ того, що в найближчий час в тебе 
з’явиться товариш». Але якщо, цей пес нявкає, цей сон буде тлумачитися 
як поганий, тому що він йде проти законів природи (пес гавкає – кішка 
нявкає). І тлумачення такого сновидіння може бути, наприклад, таким: 
«найближчим часом твій товариш зрадить тебе…» [1]. 
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Основоположником наукового тлумачення сновидінь був Зігмунд 
Фрейд, який своєю практикою змінив відношення до сновидінь. Най-
головніше його досягнення полягає в поєднанні теорії про несвідоме із 
інтерпретацією снів. Він шукав реальні символи у снах, що були прихо-
вані у людині, а не божі послання, як це робили до нього. Основним ме-
тодологічним принципом в усіх роботах Фрейда був сексуальний потяг 
людини. Він пов’язував з ним майже усі символи у снах своїх клієнтів, 
які інтерпретував методом вільних асоціацій [2]. 

Юнг, як і Фрейд, в основу інтерпретацій сновидінь  поклав свою те-
орію. І якщо у Фрейда це була теорія сексуальності, то у Юнга це були 
архетипи. Він розширив поняття про несвідоме, зробивши одне з найваж-
ливіших відкриттів для розуміння природи сновидінь – існування колек-
тивного несвідомого, на рівні якого можна проінтерпретувати загальні 
символи для всього людства. В своїх подорожах він зібрав численний ма-
теріал, який довів універсальність архетипів несвідомого. Тобто несвідоме 
в теорії Фрейда являє собою лише частину від несвідомого Юнга. Також 
Юнг винайшов власну техніку тлумачення снів, в якій людина не тікала 
в вільні асоціації (як було у Фрейда), а концентрувалася на кожному з 
важливих образів та розглядала його окремо аж до інсайту [5]. 

Еріх Фромм також зробив величезний вклад в історію тлумачення 
сновидінь. Безумовно, головним його досягненням було поєднання теорій 
Юнга та Фрейда з додаванням своїх ідей стосовно «символьної мови»: 
діалектів символів серед різних народів, полісемія символів, розкриття 
семантики установок сновидіння. Зокрема, стосовно останнього компо-
ненту Фромм розробив алгоритм, який здійснюється в чотири етапи: 

1) попередній розгляд сновидіння.
2) аналіз психологічних «пресупозицій» сновидіння: його занепоко-

єність, найближчих і найдавніших психологічних травм, бажань, 
інтересів тощо.

3) пошук зв’язку між образами конкретного сну і психологічними 
станами сновидіння.

4) на основі символів сновидінь визначення «вузлових» місць в за-
гальній картині психічного життя людини [3].

На жаль, на цьому завершується психологічний етап тлумачення сно-
видінь, і протягом всього ХХ ст.. спостерігався спад цікавості до теми 
інтерпретації сновидінь. Єдиним джерелом залишалися «сонники», які 
більше нагадували бульварну літературу, ніж наукові розробки. Проте 
серед них яскраво виділяється «Сонник» Євгенія Цвєткова, не психолога, 
але астролога. 

Цвєтков частково відсилається до Юнга і Фромма, але здебільшого 
він стоїть на позиції епістемологічної інтерпретації: тобто, пізнання за 
допомогою снів суті реальності. І в цьому розумінні Цвєтков допускає, 



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 193

що сни можуть давати «буквальне» розуміння, або – передбачення по-
дій. При роботі із символами сновидінь необхідно проаналізувати своє 
сновидіння і виділити головні слова (символи), з яких треба обрати одне 
найголовніше слово. Після чого знайти його серед слів у соннику й про-
читати його значення. Тобто людина не просто сліпо читає, що означає 
той чи інший сон, вона аналізує його, і тільки за допомогою власного 
аналізу може віднайти сенс цього сновидіння [4]. 

Зрозуміла річ, що універсальність символів сонника не гарантує точ-
ність тлумачення, що є, по суті, підтвердженням того, що інтерпретація 
сновидінь в епоху психоаналітиків і зараз відрізняються явною деграда-
цією техніки і точності інтерпретації. Але така ситуація проглядається 
лише на рівні написання книг та наукових робіт. В реаліях практичної 
психології навички тлумачення сновидінь нікуди не ділися, їх досі прак-
тикують юнгіанські послідовники та гештальт-психологи. Застій, який ми 
спостерігаємо, виражається лише в дослідницьких роботах і відсутності 
нового фактажу з інтерпретації символів. Дійсно нових теоретичних пси-
хологічних робіт немає. Але залишається практика, яка накопичує знан-
ня по цій темі, і можливо через декілька років ми все ж побачимо гідне 
продовження ідей Фрейда, Юнга та Фромма. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ

Оптимальний  вибір професійної діяльності - один з визначальних 
факторів в житті сучасної людини. Вагомою складовою вибору особисті-
стю життєвого шляху і майбутньої професійної діяльності є професійні 
інтереси. В наш час правильно підібрана професія розглядається як один 
з найважливіших чинників, що впливають на рівень щастя. Також, діяль-
ність людини, обрана відповідно до її професійних інтересів та здібностей 
дозволяють їй покращувати низку особистісних показників, в той час 
як у тих, хто працює за професією, яка не відповідає їхнім професійним 
інтересам, поступово втрачається зацікавленість до роботи і разом з цим 
спостерігається помітне зниження продуктивності. [2]

Загалом, це питання посідає важливе місце серед проблем, які потрапи-
ли до розгляду вчених педагогічної та психологічної науки. У психології 
великий внесок в вивчення даної проблеми внесли Дж. Холланд, Є.О. 
Клімов, Е. Еріксон, Н.С. Пряжников та інші. 

Запорукою правильного вибору старшокласниками майбутньої про-
фесії є профорієнтаційна робота в школі, організовувати яку необхідно 
на підставі психологічного аналізу професійних інтересів і здібностей 
школярів. В цьому і полягає актуальність нашої роботи.

Ефект профорієнтаційної роботи зі старшокласниками підвищується 
за певних умов [1]:

– побудова профорієнтаційної роботи на основі врахування вікових 
особливостей учнів;

– конструювання пізнавального профорієнтаційного матеріалу на 
основі принципів системності, послідовності й наступності;

– застосування активних методів навчання та виховання в профорі-
єнтаційній роботі;

– реалізація творчих зв’язків класного керівника з батьками і вчите-
лями-предметниками.

Мета нашого дослідження полягає у дослідженні професійних інте-
ресів старшокласників.

Під час проведення нашого дослідження ми орієнтувались на такі ме-
тоди та методики як: метод моніторингу здібностей учнів (спостереження, 
бесіда з учнями); методика «Диференційно-діагностичний опитувальник» 
Є.О. Клімова, методика «Визначення типу особистості» Дж. Холланда.  

Отже, за результатами цього дослідження ми змогли побачити, що 
найбільша кількість опитаних (40%) скоріше б обрали професії типу 
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«людина-людина», в основі якого лежить взаємодія людини з іншими 
людьми. Щоб успішно оволодіти такою професію необхідно мати добре 
розвинені soft-skills, а також систематично покращувати свої знання та 
вміння. 20% опитаних обрали б професії типу «людина-знакова систе-
ма», перевагу якій частіше віддавали хлопці (23%). На передостанньому 
місці опинились профксії типу «людина-техніка», до якого схильні 15% 
респондентів ,що досить здивувало нас, адже в нашу еру технологічного 
прогресу такі професії є надзвичайно актуальними та затребуваними. 
Найменша кількість респондентів надали перевагу професії типу «люди-
на-природа», всього 10%. 

Провівши аналіз даних дослідження ми помітили, що хлопці і дівчата 
схильні робити схожі вибори, за винятком професій типу «людина-ху-
дожній образ», якій в загальному віддали голос 16% респондентів, проте 
перевагу найчастіше віддавали дівчата (23%). Цей тип передбачає робо-
ту з художніми образами або їх елементами і потребує нестандартного 
мислення, почуття прекрасного і естетичних поглядів, проте не можна 
сказати що він підходить виключно дівчатам.

Схожі результати щодо опитувальника Клімова нам показала і ме-
тодика Холланда.  Результати вийшли такими, що найбільший відсоток 
опитаних (30%) схильні до соціального типу, який за описом схожий на 
тип «людина-людина» за Клімовим. Досить велика кількість (20%) схильні 
до підприємницького типу, який хоч і часто віддає перевагу чисто «чо-
ловічим», керівним ролям, проте, за нашими результатами він підходить  
25% жіночої половини оптантів. Невеликий розрив є між конвенційним і 
артистичним типами, відповідно 14 і 15 %, при цьому обидва типа абсо-
лютно протилежні, де конвенційний віддає перевагу чітко структурованій 
діяльності, а артистичний відхиляється від неї. Інтелектуальний тип, орі-
єнтований на розумову працю, обрали 12%, що є досить непоганим резуль-
татом, адже зараз докладається мало зусиль для популяризації науки, тому 
більшість учнів не приваблюють професії цього типу. До реалістичного 
типу, до якого відносяться професії, які вимагають моторних навичок, 
спритності, конкретності, схильні найменша кількість учнів, всього 8%.  

Отже проаналізувавши дані наших досліджень, а також провівши ще 
один з методів вивчення старшокласників - бесіду, ми зробили декілька 
висновків:

1. Більшість старшокласників уже мають певну траєкторію у виборі 
діяльності і не збираються змінювати своє рішення

2. Деякі учні все ще мають сумніви, адже їм подобаються декілька 
професій одночасно

3. Один учень має конфлікт між схильностями і здібностями
4. На всіх учнів і навіть на тих, хто вже визначився, впливають думки 

інших людей (батьків, друзів, інтернет-інфлюенсерів)
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За результатами усіх досліджень можна підвести деякі підсумки. 
По-перше, вибір професії для старшокласників є свідомим та самостійним 
процесом, тривалість якого залежить від індивідуальних особливостей 
особистості та зовнішніх факторів. По-друге, сьогодні будь-які стереоти-
пи щодо належності певної статі до певних професій відсутні, адже для 
того щоб опанувати будь-яку професію є усі необхідні умови, для цього 
потрібні здібності або бажання особистості досягти своєї мети.
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освіти зумовила виділення особливого періоду в розвитку дитини – молод-
шого шкільного віку. У цей період відбувається активне анатомо-фізіоло-
гічне дозрівання та формування вищих психічних функцій. Дистанційне 
навчання зачепило всіх – відбулась емоційна депривація, тобто емоцій-
ний розрив зв’язків живого контакту. Це дуже довгий непростий процес, 
особливо для дітей і підлітків, оскільки їм важливо мати такі емоційні 
контакти. Для школярів молодшого шкільного віку окремо важливо мати 
живий контакт з вчителем.

Організація дистанційного навчання в початкових класах зараз в зна-
чній мірі залежить від доступу до технічних ресурсів і тут дуже потрібні 
підтримка, допомога батьків [1, 2, 3]. Психологічні аспекти дистанційної 
освіти і застосування інформаційних технологій вивчали Бабанін Л.Н., 
Багдасарова Н.А., Богданов І.В., Васильєва І.М., Войскунский А.Е., Оси-
пова Е.М., Петрова М.М., Смислова О.В. Психологічні наслідки інформа-
тизації і впливу Інтернету на особистість досліджували Бабаєва Ю.Д., Вой-
скунский О.Є., Смислова О.В. Над психолого-педагогічними проблемами 
спілкування при дистанційному навчанні працювали Тихомиров О.К., 
Віслобокова М.В., Старов М.І. Психолого-педагогічні засоби подолання 
пізнавальних бар’єрів в дистанційному навчанні вивчає Мараховска Н.В.
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Дистанційна освіта, започаткована наприкінці XX ст., ввійшла в XXI 
ст. як одна із найбільш ефективних і перспективних систем і технологій 
підготовки фахівців, що характеризується психологічними особливос-
тями стратегії і тактики взаємодії учня з носіями та джерелами нових 
для нього знань. Застосування дистанційного навчання допомагає учням 
набути навичок самостійної роботи, створює комфортні умови для твор-
чості, підвищує творчий та інтелектуальний потенціал учня за рахунок 
самоорганізації. У той же час Інтернет-простір може скласти потенційні 
загрози для успішності навчання в ньому – формування залежностей, 
порушення ідентичності, проблеми із захистом інформації, погіршення 
якості спілкування.

Серед психологічних особливостей дистанційного навчання особливу 
увагу привертають стресовість навчання, готовність учня до самостійної 
роботи та психологічні бар’єри спілкування. Для врахування цих факторів 
необхідно вирішити наступні завдання психологічної підтримки дистан-
ційного навчання: вивчення середовища (комунікативної і середовища як 
сукупності індивідуальних особливостей учасників), вивчення особистих 
якостей, рівня розвитку психічних властивостей і якостей, особливостей 
міжособистісних відносин учасників дистанційного навчання; передача 
учасникам дистанційного навчання значимої інформації з психологічної 
тематики; створення найбільш сприятливих умов для розвитку необхідних 
особистісних якостей учня і вчителя протягом усього процесу навчання і їх 
повноцінної адаптації до умов навчання; забезпечення індивідуально-ди-
ференційованого підходу в навчанні, яке ґрунтується на психологічних 
особливостях учня, подолання часто домінуючого авторитарного стилю 
при традиційному викладанні [4].

Для проведення емпіричного дослідження впливу дистанційного нав-
чання на успішність молодшого школяра нами були застосовані:

1) експрес-інтерв’ювання батьків стосовно їх спостереження за пове-
дінкою дітей вдома під час дистанційного навчання,

2) анкетування батьків з приводу їх ставлення до дистанційного нав-
чання.

3) експертна оцінка успішності навчання молодших школярів (на ос-
нові навчального журналу).

Опитування проводилося із батьками учнів 3-го класу, а експертне 
оцінювання безпосередньо із самими учнями. Первинний аналіз даних, 
ще під час опитування, виявив одностайну реакцію батьків як таку, що 
успішність дітей значно знизилися при дистанційному навчанні, оскільки 
домашня обстановка сама по собі не сприяє освітньому процесу, заважає 
концентрації на навчанні.

Особливості функціонування когнітивної сфери дитини – задіяння її 
уваги, пам’яті, мислення та мовлення, – важливі й при очному навчан-
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ні. Однак при дистанційному навчанні вони стають більш проблема-
тичними. І ми маємо чітке підтвердження, що поведінка та успішність 
дітей значно знижується при дистанційному навчанні. Це проявилося у 
результатах опитування та інтерв’ювання батьків третьокласників: з їх 
точки зору кількість негативних наслідків дистанційного навчання в два 
рази перевищує позитивні. Крім того експертне оцінювання показників 
успішності третьокласників по середньому балу показало, то абсолютно 
в усіх досліджуваних середній бал на дистанційному навчанні знизився, 
у порівнянні із середнім балом при очному навчанні. Це пов’язано з тим, 
що школяр починає нервувати, що у нього не все так виходить як у школі, 
після цього з’являється агресія, страх, і навіть замкнутість в собі. І тут 
дуже важлива підтримка батьків. 

Потрібно обов’язково наглядати за психологічним станом дітей: 
спостерігати, проводити опитування, робити висновки, одним словом 
балакати з дитиною – цікавитись що її турбує. Найефективніший спосіб 
– кожного дня влаштовувати п’ятихвилинку рефлексії до початку уроку. 
Необхідно структурувати день, заохочувати дитину на нові активності, 
наприклад онлайн-курси чи тренінги. Краще це вийде, якщо діти бачити-
муть приклад своїх батьків. Додатково, для того, щоб допомогти дитині 
створити позитивну атмосферу для навчання, систематизувати і струк-
турувати цей процес, можна діяти так: скласти чіткий графік, режим, 
організувати робочу зону, організувати шкільну форму, робити перерви, 
заохочувати спілкування з однолітками, знизити очікування і вимоги, 
мотивувати і помічати успіхи.

Загалом дистанційне навчання розширює можливості здобуття освіти 
дітьми, які не можуть відвідувати заклади освіти з різних причин (стан 
здоров’я, систематичне заняття спортом, проживання на неконтрольованій 
території, перебування за кордоном тощо), а також забезпечує неперерв-
ність освітнього процесу у випадках надзвичайних обставин.
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ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Вивчення даної теми дає можливість дослідити особливості розвитку 

дітей, під впливом зовнішніх чинників. Визначити періоди, стадії та фази 
психічного розвитку дитини.

Розвиток людини – дуже складний, довготривалий і суперечливий 
процес. Зміни у нашому організмі відбуваються протягом усього життя, 
але особливо інтенсивно змінюються фізичні дані й духовний світ людини 
в дитячому та юнацькому віці. Характерна особливість цього процесу – 
діалектичний перехід кількісних змін у якісні, перетворення фізичних, 
психічних, духовних характеристик особистості.

Ерік Еріксон довів, що індивід розвивається протягом усього життєвого 
шляху. Характер людини, хоч  і формується в дитинстві, але ж і не раз і 
назавжди! На кожному етапі життя він може змінюватися. А ще Еріксон 
сказав: «Кожна людина колись була диною. Вона ніколи не стане нею 
знову. Але і ніколи не втратить того, що набула колись».

Наш розвиток залежить від того, чи готові ми спілкуватися, взаємо-
діяти з іншими людьми, чи готові ми самі до цього розвитку. Еріксон 
був впевнений, що життя людини можна зрозуміти, тільки дослідивши, 
як вона бореться зі своїми проблемами. Кожен внутрішній конфлікт – 
своєрідний виклик долі, який людина повинна прийняти.  Особливості 
фізіологічного та психічного розвитку пов’язані з анатомо-фізіологічним 
дозріванням організму (його органів, центральної нервової системи, за-
лоз внутрішньої секреції). Увесь процес розвитку людини поділяють на 
певні вікові періоди.

На сучасному етапі розвитку поширена теорія конвергенції двох чинни-
ків, біологічного і соціального факторів. Основоположник її – В. Штерн. 
Він вважав, що психічний розвиток це не простий прояв вроджених 
властивостей і не просте сприйняття зовнішніх впливів. Це – результат 
конвергенції внутрішніх задатків із зовнішніми умовами життя. Згідно 
з нею  психічний розвиток зумовлюється взаємодією спадковості і сере-
довища: спадковості відводиться визначальна роль, середовищу – роль 
регулятора умов, у яких реалізується спадковість. Однак ця теорія не має 
обґрунтованих пояснень у конкретних випадках ,наприклад, коли в сім’ї 
виростають діти з різними характерами, маючи однакову спадковість 
(однояйцеві близнюки). 

Сучасна наука доводить, що ні спадковість ні середовище, як їх розу-
міють прихильники конвергенції двох факторів, не визначають розвиток 
дитини.
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Таким чином, у процесах розвитку та виховання дитини важливу роль 
відіграє середовище, в якому зростає дитина та дорослі – батьки. Близькі 
дорослі  створюють простір в якому дитина відчуває захищеність, впев-
неність в собі та людях які поряд. Дорослий знайомить дитину з суспіль-
ством, займає центральне місце в духовному світі дитини, виступає носієм 
знань, умінь, моральних цінностей, стає організатором виховного процесу. 

Дитина народжується, проходить різні етапи свого розвитку і форму-
ється як особистість. ЇЇ індивідуальність обумовлюється як зовнішніми, 
так і внутрішніми силами. Індивідуальний підхід створює найсприятливі-
ші можливості для розвитку пізнавальних сил, активності, схильностей  і 
обдарувань кожної дитини. Будь-яка дитина, якщо їй дати те що потрібно  
і коли потрібно, виросте впевненою в собі та матиме твердий характер.
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КОЛИСКОВІ, ЯК ЧИННИК У ВИХОВАННІ 
ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Чи задумувались ви колись, що колискові пісні, якими нас заколису-
вали ще в дитинстві, впливають на виховання гармонійної особистості. У 
час технологій більшість забули про їх існування та замінили на гаджети 
перед сном. 

Вважається, що колискові застарілі, нібито вони є звичайною забо-
бонною звичкою пращурів, яка не несе ніякого сенсу в сучасному світі. 
Дарма, адже в колискових піснях криється набагато більше, ніж просто 
шанування традицій. 

Колискові пісні беруть свій початок ще з давніх - давен, коли у людей 
не було базового розуміння музики й ритму. Їм цього і не потрібно було, 
також як мати якісь вокальні дані. Матері наспівували легкі мелодії, які 
заспокоювали дитину. Для кожного немовляти колискова була своя, її при 
народженні складала ненька. Вважалось, що вони мають магічні власти-
вості, які оберігають дитину від усього поганого і страшного. 

Мета колискових – різна. У деяких суспільствах вони використову-
ються для передачі культурних знань або традицій. Батьки, через пісню 
знайомлять свою дитину зі світом, розповідають про те, що відбувається 
за вікном, як живе їх народ. Також через пісню мати ділиться з немовлям 
своїми почуттями та емоціями, тим, що відчуває, вкладаючи любов та 
можливі переживання.

Говорячи про потреби, можна згадати піраміду Маслоу, в якій психолог 
висвітлив 7 головних потреб людини. Якщо брати саме дитину, то тут ми 
можемо виділити лише перші 2, але найголовніші: фізіологічні потреби, та 
потреба в безпеці. Малюк хоче захисту, а це відчуття він може отримати 
не лише тактильним контактом, а й через лагідний тембр рідного голосу. 
Були проведені численні дослідження щодо ролі колискових пісень у спри-
янні дбайливих стосунків між матір’ю та дитиною. Матусі, які співають 
своїм дітям колискові, беруть участь у зв’язуванні, яке фактично змінює 
основну нервову структуру мозку дитини, тому дитина «налаштовується» 
на музику та її зв’язок із батьківською приналежністю. 

Як би дивно це не звучало, колискові мають цілющі властивості. Були 
проведенні дослідження лікарями, які показали, що колискові в живому 
виконанні можуть благотворно впливати на фізіологічне функціонування 
та розвиток недоношених дітей. Регулярне повторення мелодійного рит-
му, через спів може регулювати поведінку всмоктування, також дихання 
та навіть серцебиття. Словом, виконання колискових викликають роз-
слаблення, відпочинок, комфорт та оптимальний ріст і розвиток у дітей.
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Заспокоєння від колискової пісні отримує не лише дитина, а й її ви-
конавець. До цього дійшла Лаура Чиреллі, професор психології розвит-
ку Університету Торонто, яка вивчає науку про материнські пісні. Вона 
виявила, що коли матері співають колискові, рівень стресу знижується 
не тільки у самої малечі, але й у мами. Їх виконання може допомагати у 
подоланні післяпологової депресії. 

Спів колискових сприяє гармонійному розвитку дитини, саме завдя-
ки пісням у малюка формується відповідна психічна налаштованість для 
засвоєння нових знань і навичок. Вчені визначають, що діти, які змалку 
слухали колисанки, раніше починають вимовляти слова, розмовляти. Річ 
у тім, що дітки починають частіше «аґукати» у відповідь на пісню матері, 
що призводить до розвитку гортані, головного мовного засобу.

Усі колисанки мають подібну структуру, слова та фрази в них по-
стійно повторюються. Завдяки цьому діти швидше вивчають нові слова. 
Але такого роду система не працює в звичайних розмовах, адже повто-
рюючи малечі декілька разів одне і теж слово ми можемо спостерігати 
лише нудьгу, а то й зовсім ніякої реакції. Також в колискових піснях ви-
користовуються знайомі і зрозумілі для дитини образи, які в свою чергу, 
збагачують словниковий запас. 

Колисанки розвивають пам’ять малюка. Так відбувається тому, що 
колискова пісня розрахована на особливості пам’яті немовляти, який 
ще не може міцно запам’ятовувати словесну інформацію.  Звикаючи до 
повторюваних інтонацій пісні, дитина починає розрізняти окремі слова, 
що допомагає їй дедалі швидше засвоювати мовлення, чітко розуміти 
значення.

Аналізуючи інформацію про колискові та їх вплив, можна зазначити, 
що існує безліч форм прояву любові та уваги батьків до маля, і материн-
ська пісня є однією з найкращих. При гармонійному поєднанні знань, 
колисанка може служити ефективним методом виховання. Варто звернути 
увагу на те, що вікові характеристики дитини є важливими у виборі ме-
тоду комунікації з нею. Колискова пісня націлена на те, щоб адаптивно 
донести інформацію дитині відповідно до її віку. 

Співаючи про природу батьки знайомлять дитину із навколишнім сві-
том, порами року, стихіями. Розповідають про рослини, які їх оточують: 
калина за вікном, пахучі квіти та квітучі дерева. Головними персонажа-
ми колисанки можуть бути й образи звірят, домашніх тварин, птахів, на 
поведінці яких дитина вчиться відрізняти добре від поганого, які вчинки 
є вірними, а які ні. 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можна дійти до висновку, що 
немовлята потребують спілкування через пісню із найріднішими. Таким 
чином швидше проходить їх психічний та фізичний розвиток. Дітки ви-
вчають світ, знайомляться із різними образами і отримують установки. 
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Взагалі, головними чинниками позитивного світосприйняття є відчуття 
дитиною захищеності, спокою та любові. А всі ці елементи і є основою  
для розвитку гармонійної особистості. Співаючи колоскові, батьки закла-
дають фундамент майбутнього для свого дитяти.
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СТРАХ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
В ПОБУДОВІ СТОСУНКІВ

Проблематика побудови гармонійних стосунків ніколи не втрачає ак-
туальності. Кожна людина в тій чи іншій міри стикається з проблемою 
спілкування з іншими людьми. При цьому страх при побудові стосунків 
ускладнює процес спілкування аж до їх розриву. Люди, котрі живуть із 
соціальними страхами, постійно відчувають дискомфорт, особливо при 
перебуванні в  людних місцях. Також їм важко налагоджують контакти в 
комунікаціях з іншими.  Страхи можуть сильно впливати на образ життя 
та, в деяких випадках, навіть «примушують» до самоізоляції аби уникнути 
будь-яких контактів з людьми.

Протягом останнього століття вчені активно досліджували причини 
виникнення перешкод в спілкуванні, в тому числі і страхи та їх вплив на 
побудову стосунків, вивчали методи подолання їх наслідків для кому-
нікацій. До цієї когорти фахівців можна зарахувати, в першу чергу,  З. 
Фройда, А. Фройд, С. Холла, К. Хорні, А. Захарова, А. Кемпінськи, Ю. В. 
Щербатих, С. Ю. Мамонтова та інші. Часто проблему страхів в комуні-
каціях  «списують» на особливості характеру людини, замість того, щоб 
розбиратися в першопричинах. 

Зародження дружби відбувається на основі таких чинників: взаємна 
симпатія, що притягує людей один до одного; спільні інтереси; робота, 
яка забезпечує як спільну діяльність так і спільні теми для обговорен-
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ня;  територіальна близькість, яка дозволяє більше проводити час один 
з одним. До того ж існує такий феномен як «віртуальна дружба», яка не 
передбачає обов’язкової територіальної близькості. В деяких випадках це 
може не заважати підтримці стосунків, але, згідно з опитуваннями, бага-
то людей вважають таку дружбу тимчасовою, якщо відсутні інші вагомі 
чинники, що сприяють підтримці стосунків [3; 6].

Побудова та підтримка дружніх стосунків по суті являється взаємовід-
повідальним процесом.  Існують так звані «правила справжніх друзів», 
виконання яких є своєрідним доказом важливості та підтримки друга. 
Невиконання яких може стати причиною завершення стосунків [3].

До того ж,  підтримці стосунків можуть завадити різні перешкоди, 
зокрема: низька самооцінка, невпевненість в собі, тривожність, страхи, 
належність до різних вікових груп, протилежність типів особистості, 
сором’язливість та інші різноманітні бар’єри, що заважають гармоній-
ному спілкуванню. І якщо не обговорити або не спробувати подолати ці 
проблеми, то відносини можуть стати дискомфортними, опинитися під 
загрозою та з часом взагалі припинити  існування [3].

Страх, як психологічна проблема, є одним з чинників який ускладнює 
комунікації між людьми.   Відповідно до словника психологічних термі-
нів, страх – «це негативні переживання з приводу загроз, що виходять із 
зовнішнього середовища» [4]. При цьому, далеко не всі страхи є реаль-
ними, багато з них є лише породженням нашої уяви. Але це не заважає 
їм впливати  на наші рішення, спосіб життя.

За інтенсивністю страх може коливатися від легкої тривоги до не-
переборного жаху, з яким майже неможливо справитись без сторонньої 
допомоги. Почуття страху притаманне кожній людині та може негативно 
впливати на спосіб життя, в тому числі і на спілкування з оточуючими 
людьми. 

Переважна більшість страхів набувається в ранньому дитинстві. Спо-
чатку вони виникають через негативний вплив батьків чи несприятливе 
близьке оточення, потім додаються різноманітні зовнішні фактори [2].

Соціальні страхи та фобії є однією з причин відчуття дискомфорту при 
спілкуванні. А в більш важкій формі вони можуть стати причиною  уник-
нення будь-яких контактів з людьми і навіть призводити до самоізоляції.

Психотерапія є основним методом подолання страхів [5].  Так, напри-
клад, в гештальттерапії роль фахівця полягає в тому, щоб сфокусувати 
увагу людини на усвідомленні нею того, що відбувається тут і зараз [5].  
Біхевіоризм зазвичай застосовується при нав’язливих діях шляхом «зану-
рення в проблему», тобто багаторазове моделювання тривожної ситуації, 
а відповідно, багаторазове повторення виходу з неї за допомогою нових 
способів відреагування на проблему. Психоаналіз рекомендують для ліку-
вання фобій за рахунок віднаходження  справжніх причин їх виникнення. 
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У когнітивній психотерапії відбувається навчання людини прийомам та 
вправам, які дозволяють їй самостійно справлятися зі знову виниклими 
негативними переживаннями і життєвими проблемами [5].  EMDR є одним 
з найефективніших сучасних підходів до лікування страхів, обумовлених 
травмівним досвідом. 

Також для подолання страхів використовуються методи образів, кон-
центрації, баражування, автогенного тренування тощо.

При роботі з дитячими страхами використовують ігрова та арт-терапії. 
Ігрові терапевтичні прийоми ефективні в корекції конкретних, предметних 
страхів. Арт-терапевтичні підходи впливають не тільки на конкретні, але 
і на екзистенційні страхи. [1].

Отже, в нашому дослідженні вдалося виокремити основні принципи 
здорової комунікації, характер перешкод у спілкуванні між людьми, роль 
страхів в комунікативних бар’єрах, а також дослідити психологічні під-
ходи до подолання страхів.  
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СТАНОВЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
В РАННЬОМУ ВІЦІ

Феномен емоційного інтелекту визнається в усьому світі все більшим 
числом дослідників. Важливість, і необхідність розвитку складових емо-
ційного інтелекту як факторів, що сприяють особистісному зростанню 
індивіда і впливають на його успішність в житті, також незаперечні.

Раніше інтелектуальна сторона життя людини протиставляється емо-
ційній складовій особистості. В даний час визнається, що емоція, як осо-
бливий тип знання, може дати людині можливість успішно адаптуватися 
до умов навколишнього середовища і співвідноситься з категорією інте-
лект. Емоції і інтелект здатні об’єднатися в своїй практичній спрямова-
ності. Дана інтеграція необхідна для гармонійного розвитку особистості.

Велику розробленість проблема емоційного інтелекту отримала в рам-
ках зарубіжної психології: теорія емоційно-інтелектуальних здібностей 
Дж. Майєра, П. Саловея, Д. Карузо, теорія емоційної компетентності Д. 
Гоулмена, некогнітивна теорія емоційного інтелекту Р. Бар-Она, які пред-
ставляють цікаві рішення багатьох теоретичних і практичних проблем 
емоційного інтелекту.

Вивчення закономірностей раннього розвитку є одним із пріоритет-
них напрямків психологічних досліджень останніх років. особлива увага 
приділяється саме психології раннього дитинства. Увага психологів і 
педагогів до інтелектуального і емоційного розвитку дитини в ранньому 
віці визначається  тим, що перші три роки життя є надзвичайно важливим 
і відповідальним періодом в розвитку. Здійснюючи гігантський стрибок у 
розвитку – фізичному, психічному, соціальному – дитина цього віку заяв-
ляє про себе як про особистість. У жодний інший віковий період психіка 
дитини не буде розвиватися так динамічно.

На період від 1-го року до 3-х припадає дві вікових кризи, а значить, 
двічі у малюка змінюється уявлення про себе і своє місце в світі. У цьому 
віці закладаються фундаментальні особистісні утворення, в тому числі і 
емоції. Недорозвинення або деформація цих якостей практично не під-
даються корекції в більш пізні періоди.

Проблема поєднання емоційного та інтелектуального цікавила люд-
ство з давніх здавен. На сьогодні серед науковців відбуваються активні 
дискусії стосовно феномену «емоційного інтелекту», про що свідчить 
велика кількість підходів до визначення даного поняття. Поняття «емо-
ційний інтелект» було включено в науковий апарат відносно недавно. 
Перші публікації належать до 1990-их рр. Зростання інтересу до вивчення 
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емоційного інтелекту пов’язане як з безліччю білих плям в концептуаль-
ному полі данного феномена, так і з потребами прикладних досліджень.

Місце емоційного інтелекту в структурі особистості теж є досить дис-
кусійним. Стосовно інтелектуальної сфери особистості даний конструкт 
вивчається у співвідношенні з поняттям «соціальний інтелект». В струк-
турі емоційно-вольової сфери «емоційний інтелект» виконує функції ре-
гулятора власних емоцій та слугує для розпізнавання емоцій навколишніх. 
В даний час відсутня єдина, глобальна, продуктивна модель емоційного 
інтелекту, а наявні підходи досить суперечливі і слабо опрацьовані, що 
ускладнює інтерпретацію отриманих даних і розробку специфічних ме-
тодик дослідження. Актуальним стає питання пошуку базових елементів, 
пов’язаних з проблемою емоційного інтелекту. Ці елементи дозволять про-
водити масштабні експериментальні дослідження і допрацьовувати даний 
конструкт. В емоційно-вольовій сфері особистості емоційний інтелект 
виконує функцію керування своїми емоціями та розуміння емоцій інших.

Питання особливостей становлення емоційного інтелекту в ранньому 
віці є також мало вивченим та дискусійним. На сьогодні нам не вдалось 
відшукати фундаментальні дослідження становлення емоційного інтелек-
ту в ранньому віці. Насправді, це дуже велика прогалина, оскільки дитин-
ство - важливий етап для кожної людини, коли поступово відбувається 
навчання новим умінням, з’являється фундамент для розвитку особисто-
сті. У період раннього дитинства відбувається розвиток емоційної сфери, 
і це не менш важливо, ніж психічний і фізичний розвиток. Емоційні пере-
живання дитини раннього віку зберігають ряд особливостей, характерних 
для немовляти. Вони короткочасні, нестійкі, бурхливо виражаються; діти 
дуже вразливі, а емоційне збудження впливає на всю поведінку малюка. 
Емоції багато в чому визначають поведінку дитини. Ключовими момен-
тами емоційного розвитку дітей раннього віку є наступні: емоції нестійкі 
і мінливі, як і в немовлячому віці; емоції є мотивами поведінки дитини, 
що пояснює їх імпульсивність; більш інтенсивно починають розвиватися 
інтелектуальні, естетичні та моральні емоції; особливе місце серед ви-
щих емоцій в цей період займають почуття гордості, симпатії, співчуття і 
почуття сорому; особливого умовно-емоційного значення набуває слово, 
яке стає оціночним по відношенню до тих чи інших якостей і вчинків.

У той же час у віці 1-3 років відбуваються помітні зміни в емоційній 
сфері: відбувається подальша соціалізація емоцій. У ранньому віці розви-
ваються вищі почуття, передумови яких склалися в дитинстві. До 3 років 
виразно проявляються естетичні почуття.

Передумовами становлення емоційного інтелекту в ранньому віці є 
біологічні та соціально-психологічні чинники. Особистість формується 
як за рахунок темпераменту, так і за рахунок фундаментальних основ 
емоційного інтелекту, які батьки при вихованні транслюють своїм дітям. 
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Отже, базисними даними кожного індивідуума є як генетичні, так і чин-
ники розвитку емоційного інтелекту батьків, що і базуються на генетиці.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІДЕНТИЧНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ

Протягом всього життя – від народження і до самої смерті – людина 
змінюється зовнішньо і внутрішньо, пізнає навколишній, а також влас-
ний внутрішній світ, росте і розвивається як фізично, так і психологічно.

Провідним процесом психологічного розвитку людини є формування 
та розвиток її особистості, усіх її складових, центральне місце серед яких 
посідає її усвідомлене «Я», її ідентичність.

Вперше термін «ідентичність» з’являється у роботах американського 
психолога В. Джеймса та застосовується ним для позначення послідов-
ності і несуперечливості субʼєкта, його тотожності самому собі, відчуття 
ним себе «справжнього» й такого, що реалізує свій намічений шлях.

З часу першого застосування поняття ідентичності як центрального 
особистісного утворення набуло широкого вжитку, воно та споріднені 
з ним поняття ідентифікації (самоідентифікації) згадуються у працях 
З.Фрейда та А.Фрейд, Е.Фромма та Е.Еріксона, Дж.Міда, Д. Марсіа, С.Ко-
баса, а також Н.В.Антонової, П.П.Горностая, О.А.Ліщинської, Л.Б.Шней-
дера та інших авторів [1].

Так, зокрема, К. Ясперс описує ідентичність як одну з чотирьох фор-
мальних ознак переживання особистістю свого «Я», а саме як:

1) усвідомлення себе як активної істоти;
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2) усвідомлення себе як неподільного цілого: в кожний даний момент 
я усвідомлюю, що я є єдине ціле;

3) усвідомлення себе як незмінної сутності, що означає: я зараз лиша-
юсь тим, ким був і раніше;

4) усвідомлення себе відмінним від решти світу.
Отже, ідентичність є проявом самосвідомості особистості та, відпо-

відно, визначається особливостями її складових: афективним компонен-
том – який означає рівень свободи самопізнання, прийняття себе таким, 
який ти є; когнітивним – що означає рівень правильності, обґрунтовано-
сті саморозуміння, та конативним – який є чинником самоуправління й 
саморегуляції [4].

Питання ідентичності як центральної складової самосвідомості набуло 
найгрунтовнішого дослідження в роботах Е.Еріксона [5].

Е.Еріксон визначав ідентичність як складне особистісне утворення, 
яке має багаторівневу структуру і в основі якої лежить постійна, важко 
задоволювана потреба людини проникнути у власне особистісне ядро, 
усвідомити себе як індивідуальну, неповторну істоту.

Так само, як Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв та інші видатні вітчиз-
няні психологи, Е.Еріксон в своїх працях доводив значущість впливу 
соціального середовища і культури на процес розвитку психіки дитини. 
Він розробив поетапні стадії розвитку людини на протязі всього її життя 
і розглядав становлення та динаміку ідентичності особистості як осново-
положну складову цього процесу.

На думку Е.Еріксона, розвиток особистості – це процес ефективної 
взаємодії з середовищем, максимальне вираження себе в ньому і досяг-
нення цілісності особистості. На цей розвиток впливають не тільки бать-
ки та близькі оточуючі люди, а й суспільство в цілому. Саме цей процес 
Е.Еріксон і назвав формуванням ідентичності особистості. 

Відтак, ідентичність є невід’ємною характеристикою людини, яка вияв-
ляється у визнанні своєї унікальності, з одного боку, й відчутті приналеж-
ності до певної спільноти, з іншого. Це результат процесу ідентифікації, 
в основі якого лежать механізми порівняння себе з іншими, розрізнення 
та ототожнення. Це усвідомлення самототожності та цілісності власної 
особистості.

Е.Еріксон виділяє вісім стадій розвитку ідентичності, на кожній з яких 
людина робить, повинна зробити, вибір між двома альтернативними варі-
антами рішення вікових і ситуативних завдань розвитку. Результат вибору 
позначається на всьому подальшому житті людини в сенсі його успішно-
сті чи неуспішності, й, відповідно, носить складний, кризовий характер.

Ці кризи (кризи ідентичності) можуть бути як нормативними (віко-
вими), так і позанормативними (пов’язаними із складними обставинами 
життя) та супроводжуються втратою себе старого і набуття себе нового. 
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І разом з цим процесом відбувається формування психологічних новоу-
творень, що затребуються новими вимогами життя і діяльності [2].

Дослідження останніх років свідчать, що рівень розвитку ідентичності 
є визначальним чинником життєвої адаптації суб’єкта та успішності її 
діяльності [3].

З огляду на це вважаємо дослідження особливостей розвитку іден-
тичності особистості та механізмів його оптимізації значущим і акту-
альним.
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ТЕМПЕРАМЕНТ І ХАРАКТЕР: ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЇ
Сильним темпераментом володіє людина, яка здатна не лише сильно 

відчувати оточення, але яка зберігає рівновагу при найсильніших  ви-
пробуваннях, яка здатна підпорядковуватися вказівкам власного розуму.    
Сильний темперамент у того, хто не втрачає рівноваги навіть в моменти 
найбільшого занепокоєння.

Коли говорять про темперамент, то мають на увазі психічні якості ін-
дивіда ,які проявляються в його поведінці. Темпераменти відрізняються 
в інтенсивності, стійкості та  вразливості емоцій, темпу, енергійності дій, 
розмові, підходу до діяльності  та поводження при виконанні дій.

Темперамент вважається спірною темою вже протягом багатьох сто-
літь. Більшість вчених говорять, що темперамент пов’язаний з характе-
ром. Але ці поняття відрізняються; темперамент людина успадковує від 
батьків, а характер формується впродовж життя. 
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Темперамент — індивідуальна особливість психіки людини, в основі 
якої лежить відповідний тип нервової системи,який виявляється через 
перебіг психічних процесів ,їх швидкість та силу, прояв емоцій індивіда 
та його психологічну стійкість .

Темперамент залежить від типу вищої нервової діяльності. Тип ви-
щої нервової діяльності – це  вроджені та набуті властивостей процесів 
збудження і гальмування. Властивостями нервових процесів є врівнова-
женість,сила і рухливість. Сильному неврівноваженому типу нервової 
діяльності відповідає холеричний темперамент; сильному врівноваженому 
рухливому – сангвінічний; сильному врівноваженому інертному  – флег-
матичний; слабкому – меланхолійний. 

Існують чотири групи рис характеру людей:
1 група – ставлення людини до навколишніх явищ;
2 група – товариське ставлення до людей;
3 група – ставлення людини до праці;
4 група – ставлення людини до себе.
Особливість темпераменту полягає в тім, що різні властивості даної 

людини не випадково сполучаються один з одним, а закономірно зв’язані 
між собою, тому потрібно знати свій тип темпераменту, його сильні та 
слабкі сторони і користуватися своїми вродженими навичками та розви-
вати їх, а  слабкі сторони вчитися перетворювати в сильні. 

Структура темпераменту  відноситься до сфер загальної активності 
індивіда, його моторики та емоційності. Кожний з цих компонентів має 
складну б структуру і різні форми психологічних прояв.

Аналіз внутрішньої структури темпераменту обумовлений відсутніс-
тю в темпераменті ціннісного змісту і однієї системи зовнішніх проявів. 

Сутність психічної активності полягає в прагнення особистості до 
самовираження, ефективної діяльності;напрямок,якість,рівень реаліза-
ції цих тенденцій визначається особливостями особистості. Активність 
індивіда залежить від його енергії,мотивів,прагнення та поглядів на дії. 
Якості активності  темпераменту:

– рухові (м’язова і мовна моторика)
– динамічні (швидкість,сила,ритм,різкість) 
– емоційність (почуття,настрої,імпульсивність)
Основні компоненти темпераменту  виконують єдність спонукання, 

дії і переживання, що дозволяє говорити про цілісність проявів темпера-
менту і дає можливість відносно чітко обмежити темперамент від інших 
психічних  характеристик особистості - її спрямованості, характеру та 
здібностей.

У своєму трактаті «Про природу людини» Гіппократ розглядав людей, 
які складаються із чотирьох основних «соків» (humoros) в організмі. Він 
вважав, що тіло людини містить у собі кров, флегму та жовч – жовту і чорну.
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Під темпераментом варто розуміти індивідуально своєрідні властивості 
психіки, що визначають динаміку психічної діяльності людини, яка вияв-
ляється  у діяльності. Індивідуально-психологічні відмінності між людьми 
залежать від динамічних особливостей їх психіки — рівня інтенсивності 
психічних процесів і станів, швидкості їх перебігу. 

Отже, темперамент не є чимось зовнішнім у характері людини,а й ор-
ганічно входить у його структуру. Відношення індивіда до навколишньо-
го середовища , його переконання, прагнення та свідомість дозволяють 
розвивати задатки дані при народження,щоб стати особистістю. 

Те, наскільки людина виявляє урівноваженість у поводженні, гнуч-
кість, динамічність і експансивність у реакціях, говорить про якісні 
особливості особистості і її можливостей.

Якщо вашою слабкою стороною є  підвищена емоційність (запаль-
ність), отже перед тим, як реагувати на ситуацію потрібно зробити пару 
глибоких вдихів, порахувати до 10, послухати себе, а потім продовжувати 
взаємодію.
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РОЗЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
ЧИННИК ОСОБИСТІСНИХ ЗМІН ДИТИНИ

Розлучення батьків зазвичай слідує за серією стресогенних ситуацій 
для дітей, які можуть проявлятися в якості психотравми [4]. Особливо 
мова йде про дітей дошкільного і підліткового віку, оскільки це обумов-
лене нестійкістю їх психіки. Як правило, внаслідок розлучення батьків, 
відбувається зниження контактів з тим із батьків, який більш не є її опіку-
ном (зазвичай, з батьком), підвищується напруга в стосунках між дитиною 
і батьком, який нею опікується (зазвичай, з матерями), спостерігається 
триваюче озлоблення між батьками, зниження життєвих стандартів, і 
зміною місця проживання – часто залучаючи перебування у сусідів або 
родичів. Розлучення зазвичай передує повторному шлюбу одного або обох 
з батьків та побудова відносин з новими партнерами батьків є наступною 
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стресовою ситуацію для багатьох дітей. Повторне одруження також робить 
можливим для дітей пізнати досвід численних батьківських розлучень [2].

Усі стреси через батьківське розлучення негативно впливають на 
психологічну рівновагу дітей. У порівнянні з дітьми, у яких батьки зали-
шаються в шлюбі, діти розлучених батьків частіше прогулюють школу, 
кидають навчання в  коледжі чи університеті. Ця неуспішність в освіті є 
результатом кількох построзлучних факторів: зниження дитячих та під-
літкових життєвих стандартів, переїзд до сусідів або родичів з необхідні-
стю відвідування гірших шкіл, спад батьківського інтересу і мотивації до 
навчання дитини [2]. Надаючи значення важливості освіти у визначенні 
наступних соціоекономічних досягнень, не дивно, що професійний статус, 
який визначається рівнем прибутку і цінністю накопиченого майна також 
відносно низький у дорослих дітей розлучених батьків. 

Наслідки розлучення батьків є мінімальні, навіть позитивні за умови, 
коли сімейне руйнування викликано особливо високим рівнем хронічно-
го, незворотного подружнього конфлікту, включаючи насильство. За цих 
обставин, розлучення є корисним для дітей, видаляючи їх з дисфункціо-
нального сімейного, домашнього середовища [2].

Для конструктивного подолання кризи розлучення батьків, необхідним 
є позитивне залучення обох батьків в життя дітей, розвиток відносин, 
спрямованих на співпрацю в періоді після розлучення між батьками та 
їхніми дітьми. Крім свідомого, цілеспрямованого виховання, здійснюва-
ного батьками, на дитину впливає вся сімейна атмосфера, сімейні умови: 
соціальне становище, рід занять, матеріальний рівень, рівень освіти, цін-
нісні орієнтації членів сім’ї. Тому будь-яка деформація батьківської сім’ї 
призводить до негативних наслідків в розвитку особистості дитини [1].

Емпіричне дослідження [5] психічного здоров’я дітей після розлучення 
батьків дало нам змогу зробити низку висновків про психологічні відмін-
ності між підлітками, які пережили розлучення батьків, і підлітками, які 
виховуються в міцних сім’ях. Переважна більшість дітей, що пережили 
розлучення батьків, мають низькі показники товариськості (22,9 %), на-
томість, у більшості підлітків з традиційних сімей (69,6%) спостерігаєть-
ся відкритість на взаємодію з іншими людьми.  Підлітки з міцних сімей 
володіють більш розвиненими вольовими якостями, натомість підлітки, 
які пережили розлучення батьків, більш конформні в своїй поведінці, 
замкнуті і стримані. Висока емоційна стійкості у дітей, які пережили 
розлучення батьків  проявляється у 33,3% дітей, натомість цей показник 
для повних сімей складає 68,6%. Показники афективної ригідності мають 
менш виражені відмінності для зазначених вибірок: 64,6 % – у дітей, які 
пережили розлучення батьків, і 54,6% – у дітей, які виховуються у повних 
сім’ях, водночас вони свідчать про те, що діти з розлучених сімей   більш 
підозрілі, а підлітки з повних сімей є більш довірливими один до одного 
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і до оточуючих. Ступінь орієнтації на групову взаємодію  має високі по-
казники у 24,2% підлітків, які виховуються лише одним із батьків, і 57,2% 
у випробовуваних з повних сімей. Підлітки з гармонійних родин більш 
дипломатичні в спілкуванні. Рівень тривожності підлітків, які пережи-
ли розлучення батьків, значно вищий, ніж рівень тривожності дітей, які 
виховуються в міцних сім’ях. Тобто наше дослідження ще раз показало, 
що діти, які пережили розлучення батьків, матимуть нижчу самооцінку 
і рівень вимог, і високий рівень тривожності, агресії і дратівливості під-
тверджується.

За результатами дослідження було виокремлено низку психологічних 
рекомендацій щодо зменшення негативного впливу розлучення на дитину, 
зокрема: батькам слід говорити з дитиною, пояснювати їй, що відбувається 
і як може змінитися її життя після розлучення батьків; слід бути правди-
вим і відвертим з дитиною; важливо пояснити дитині, що в подіях немає 
її провини; важливе значення також має збереження фізичної близькості 
(обійми, торкання); слід уникати конфліктів і сварок, особливо в присут-
ності неповнолітнього; необхідно зберігати спілкування і проведення часу 
з обома батьками та іншими членами сім’ї 1; 4]. 

Для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку для збереження 
психічного здоров’я необхідно мати достатньо уваги, а також максимально 
зберігати режим для [2]. Також опікунам слід підтримувати самооцінку 
дитини, варто хвалити її, підкреслювати її значимість; необхідно дитині 
дати час для усвідомлення і переживання всього, що відбувається з нею, а 
у разі яскравих кризових переживань дитиною - звернутися до психолога.
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ПСИХОЛОГІЯ ЯК МЕТАФІЗИКА ДУШІ
Психологія, як і інші галузі наукового пізнання, зазнає зміни у сучас-

ному коловороті життя. Це відображається не тільки на розширенні знань, 
появі нових напрямів, нових досліджень, а й в зміні методологічних основ. 
Зокрема, сам термін «психологія» традиційно трактується як «наука про 
душу». Проте, коли студенти залучаються до цієї науки, вони вивчають 
психіку людини, а не її душу. І так сталося, що слово «психіка» почала 
відрізнятися за смислом від слова «душа», незважаючи на їхню лінгвіс-
тичну тотожність. Тобто, людина як психічна істота – це не те ж саме, що 
людина як душевна істота. Першому терміну ми надаємо відтінок струк-
турованості, впорядкованості, навіть прагматизму, виключно з наукової 
точки зору ми можемо вивчати психіку. А «душевність» відноситься або 
до сфери міжособистісних стосунків (те, що, зазвичай, називають «за-
душевною розмовою»), або до сфери поетичних описів (як то «душевні 
пориви», «душевні потяги» тощо). 

Проте, якщо взяти основу слова – ψυχή (психе – «душа» з  давньо-
грецького) [5], то стає незрозуміло, чому в нас відбулося таке розділення 
на «душу» і «психіку»? 

Коріння лежать в історії становлення західної культури (східна куль-
тура в цьому плані має інше відношення до світу душевного). Західна 
культура почала розвиватися на позиціях об’єктивізму: об’єктивно лише 
те, що можна виміряти або, принаймні, побачити. Душа ж є таким фено-
меном (а точніше – епіфеноменом, тобто – другорядним явищем), в існу-
вання якого можна навіть засумніватися [2]. В кращому випадку душевні 
явища трактувалися як функція головного мозку, порушення в якому 
призводили до різних душевних розладів. А оскільки душевні розлади 
аж ніяк не можна назвати позитивним явищем, то поступово сама сфера 
душевності звузилася й стала сприйматися як щось нездорове, від чого 
треба триматися подалі. Так західна цивілізація помалу відійшла від «світу 
душевного», помінявши його виключно для пізнання на «світ психічний». 
І незважаючи на статус науковості, який отримала психологія в ХІХ ст., 
повернення до «душевності» так і не відбулося.

Втрата «світу душевного» дуже наочно віддзеркалилася в етапах ста-
новлення психологічного знання:    

– На міфологічному етапі, стосовно якого в нас немає прямих сві-
доцтв, окрім казок та міфів, відношення до душевного було все-
загальним – душа розповсюджувалася на весь світ; не було про-
тиставлення не тільки між людьми та тваринами, а й, навіть, між 
світом живого та неживого.
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– Натурфілософський етап періоду Античності вніс у відношення до 
«психе» первинну диференціацію: філософи розділили душу на де-
кілька рівнів (душа тварин, рослин, людська душа), проте душа не 
відривалася від матерії, а залишалася в єдності з тілесністю. Також 
Античність подарувала нам перші спроби пізнати душу як «начало 
начал» (що і стало основним об’єктом дослідження метафізики, 
зокрема).

– Теологічний етап епохи Середньовіччя дав жорстке розподілення 
світу душевного та світу матеріального, що призвело до антагонізму 
між душею та тілом, це по-перше; а по-друге, душа, як вважалося, 
могла бути притаманна тільки людині. Тобто світ людського був 
відірваний від решту живого світу. 

– Філософський етап епох Відродження та Просвітництва повернув 
зв’язок між душею та тілом, проте єдності між ними, як у давню 
епоху, вже не було. Головна ідея полягала у спробах зрозуміти 
причини, що рухають людиною.

– Науковий етап становлення психології возвів принцип причинності 
(детермінізму) на провідне місце, й основним гаслом наукового 
пізнання стало не описувати, а пояснювати. Й саме тут душа вже 
повністю загубилася у різних фізіо-, соціо-, культуро- і так далі 
психічних детермінантах [5]. В дослідженнях залишилася психіка, 
навіть людина, як носій психічного, щезла [1]. 

Таким чином, вся історія розвитку психології відбувалася через відді-
лення души від її носія. І якщо сам процес абстрагування та аналізу ок-
ремих частин не входить у протиріччя науковому пізнанню (щоб пізнати 
складний феномен, його потрібно розділити на частини), проте це перед-
бачає наступну інтеграцію окремих знань про душу в єдину концепцію. 
Втім на сьогоднішній день психологія ще не доросла до такого рівня, щоб 
мати єдиний погляд на цілісну душу, і сьогодні ми маємо безліч концеп-
цій, які іноді суперечать одна одній. 

Однак за межами академічної психології ми спостерігаємо проникнен-
ня психологічних знань в різні сфери нашого життя. І мова йде не про 
ті галузі життєдіяльності, де головну роль відіграє людський фактор, а 
в ті сфери, де самі події життя ніколи не трактувалися через психічний 
детермінізм. А саме: як можна керувати своєю долею, як можна впливати 
на події, як можна мислеобрази перетворити на реальність? Зараз багато 
літератури з цього приводу, але вона не вважається науковою, хоча і має 
чимало прихильників-читачів. В цьому спалаху зацікавленості можна про-
слідкувати замкнення циклу розвитку психології: ми якби повертаємося 
до міфологічного етапу, визнаючи, що світ має якусь душевну складову. 
Ми ще не визначилися остаточно, що це за душевна або духовна складова 
(це питання майбутнього часу). Проте психологія накопичує матеріал, 
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який спонукає нас тотально поміняти свою установку до «психе»: якщо 
«психе» є не епіфеноменом, а детермінуючим феноменом нашої реаль-
ності, значить воно є «началом начал». І психологія, таким чином, має 
стати мета-наукою – метафізикою душі, як начала сущого. 

Якщо віднестися до сягання психології статусу мета-науки не з точки 
зору філософських роздумів, а буденного прагматизму «створити свою 
реальність», то стає зрозуміло, що психологія дійсно акумулювала по-
тенціал, щоб дати людству не тільки «формули щастя», а й «формули 
творення Всесвіту». 

Не останню роль у подібному розповсюдженні ідеї щодо всеосяжності 
«психе» зіграв розвиток кібернетики та цифрових технологій [4]. Як не 
дивно виглядає цей факт, але коли кібернетика ввійшла в наш побут, коли 
фрази, типу «скинути інформацію», «передати інформацію», «інформація 
злилася» тощо, стали звичними, ми прийняли феномен, що щось неви-
диме – інформація – може існувати окремо від нас. Поява ж глобальної 
інтернет-мережі підготувала свідомість західної людини до прийняття 
іншого факту: не тільки інформація, а й інші феномени, енергія – зокре-
ма, можуть існувати без носія. А оскільки ізотерична психологія трактує 
душу як поєднання інформації з енергією, і цей інформаційно-енергетич-
ний прошарок існує окремо від людини [3], то ми можемо підсумувати, 
що цикл становлення психологічного знання дійсно замкнувся: саме в 
таку всеосяжність душі вірували наші давні предки міфологічних часів.  

Отже, психологія починає розширяти свій об’єкт: колись ми вивчали 
психіку без її носія, а тепер ми виводимо душу за межі окремої людини. 
Зрозуміла річ, що поки що академічні дослідження будуть здійснюватися 
в суворо закріплених рамках «науковості пізнання», а прикладні засто-
сування психології будуть підлягати прагматичному закону вигоди, чис-
ленна кількість фактів про всеосяжність душі змусять науку психологію 
перерости кризу, яка була зумовлена століттями матеріального об’єкти-
візму, й стати мета-наукою. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ ЕКСПРЕСІЇ У ДОРОСЛИХ
Уміння висловлювати та розпізнавати емоції є необхідною умовою 

для соціальної адаптації. Емоційна експресія робить істотний вплив на 
взаємостосунки, а невміння успішно використовувати емоційну експресію 
може стати перешкодою для встановлення нормальних відносин між учас-
никами будь-яких процесів. Люди з дитинства освоюють алфавіт, таблицю 
множення, потім – логарифми та інші функції, але що робити з емоціями 
– ніхто не вчить. Більш того, в суспільстві є безліч міфів, що призводять 
до заборони не тільки на вираження почуттів, але і на їх переживання.

Емоції містять в собі соціальну природу через їх зв’язок із соціаль-
ним світом, спілкуванням з іншими людьми та приналежністю людини 
до певної культури. Емоційні переживання безпосередньо впливають на 
винесення оцінювальних, причинних і моральних суджень, а також су-
джень про майбутнє, фарбуючи їх оптимізмом чи песимізмом. Чим більше 
змін у зовнішньому чи внутрішньому середовищі організму, тим силь-
ніше емоції людини, тому що емоції з’являються не стільки у відповідь 
на сприятливі або несприятливі умови, скільки у відповідь на актуальні 
або очікувані зміни умов. Зі зміною світу пропорційно зростає кількість 
емоцій, що відчуваються людьми.

Вивчення емоцій почалося з роботи Ч. Дарвіна «Вираження емоцій у 
людини й тварин». Надихнувшись цим починанням, багато вчених про-
довжили дослідження емоційних процесів й емоційної експресії, зокрема. 
Така увага саме до експресії пов’язана з тим, що через різницю гендерного 
виховання, культури та соціальних норм, люди стикаються зі складністю 
вираження і розпізнавання емоцій інших людей. Вираження емоцій є 
загальнолюдським засобом спілкування. Соціальні правила вираження 
емоцій диктують доречність висловлювання тієї чи іншої емоції. Але як 
виражати емоції, якщо більшість людей їх пригнічує, що призводить до 
нечутливості індивіда до самого себе, і до нездатності розпізнавати емо-
ції інших. Тому ми поставили на меті нашого дослідження – визначити 
особливості емоційної експресії у дорослих людей.

Емоція – це психічний стан або процес, в якому людина переживає 
значущість ситуації. Переживання емоції змінює рівень електричної ак-
тивності головного мозку, детермінує, які м’язи обличчя й тіла повинні 
бути напружені або розслаблені, контролює ендокринну, кровоносну та 
дихальну системи організму. Теорії, що пояснюють сутність та механіз-
ми виникнення емоцій, були створені на різних методологічних засадах. 
Загалом їх можна розділити на такі напрями: 
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– емоції є результатом фізіологічних, тілесних реакцій організму 
(У.Джемс, К.Ланге), 

– емоції продукуються головним мозком, а точніше – таламусом 
(У.Кеннон, Ф.Бард), 

– емоції є результатом еволюції (Ч.Дарвін, П.Анохін), 4) емоції ви-
ступають розрядкою інстинктів (З. Фрейд), 

– емоції виконують прогностичну функцію очікування вірогідності 
подій (Л.Фестінгер, С.Шехтер, M.Арнолд, Р.Лазарус, П.Сімонов), 

– емоції є внутрішніми змінами, які виступають основою для цілого 
ряду тілесних та поведінкових реакцій (В.Вундт, Р.Зайонц, К.Ізард).  

Згідно з найпоширенішою теорією емоцій – теорією фундаментальних 
емоцій К.Ізарда, – виділяються десять основних емоцій. Це – цікавість, 
радість, здивування, гнів, горе, відраза, зневага, страх, сором та вина. 
Кожна фундаментальна емоція має властиві тільки для неї адаптивні 
функції з унікальними мотиваційними якостями, винятково важливими 
для кожної особистості [1].

В повсякденному житті емоції проявлять свій вплив у таких сферах 
життєдіяльності людини: 

1) в комунікації (для розуміння та впливу на інших людей), 
2) при прийнятті рішень, 
3) при регуляції пізнавальної діяльності, 
4) в творчості, 
5) в загальному самопочутті людини (через створення настрою) [2]. 
Найбільш небезпечний вплив задають негативні емоції, особливо якщо 

вони не виражаються людиною. Негативний вплив відбувається через біо-
механічний та біохімічний способи. Щоб вирішити проблему негативного 
впливу на організм, необхідно навчитися виражати (відреагувати) свої 
емоції, особливо – негативні [4]. 

Узагальнено вчені розрізняють емоційне реагування на основі про-
никності емоцій у поведінку та свідомість людини: так, емоційні реакції 
можуть задіювати як фізіологічний (вісцеральний рівень) так і діяльнісний 
(виявлятися у вчинках людини), і ці переживання людина може як помі-
чати (усвідомлювати як свої почуття, настрій, афект), так і не помічати 
(переживаються як організмічні відчуття) [5].

Емоційні реакції проявляються індивідуально і мають свою емоційну 
збудливість і реактивність. Збудливість проявляється через запальність 
і дратівливість та є віддзеркаленням загальної збудливості нервової сис-
теми. Загалом, індивідуальні властивості емоційності проявляються у:

– емоційній глибині (здатність відчувати інтенсивні почуття при мі-
німальній силі емоціогенних подразників);

– емоційній стійкості (здатність переживати емоцію протягом три-
валого часу, навіть після закінчення дії збудника цієї емоції);
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– емоційній лабільності (здатність швидкого реагування на зміну 
емоціогенних подразників);

– експресивності (особливості зовнішнього прояву емоцій) [2].
Останній компонент індивідуальних властивостей емоційності – екс-

пресивність – має яскраву гендерну відмінність, а саме, чоловіки:     
– частіше стримують емоційні прояви та приховують емоційну сто-

рону життя;
– не вміють висловлювати ніжні почуття і при цьому мають більшу 

потребу в емоційній участі;
– мають труднощі при зустрічі з емоційністю інших людей;
– мають більш низький рівень прояву, розпізнавання й опису своїх 

переживань;
– схильні до проявів гніву та агресії й приховують симпатію та ан-

типатію; 
– рідше посміхаються і бідно кодують експресивне вираження щастя;
– в цілому менш чутливі та гнучкі в проявах емоцій [3].
Подібні відмінності в емоційній експресії призвели до формування у 

нашому суспільстві стереотипу, що чоловіки, ніби то, взагалі пережива-
ють менш глибоко та інтенсивно, ніж жінки. Проте дослідження Ш.Берн, 
Л.Куликова, М.Пономарьової, Е.Маккобі та К.Джеклін довели, що на-
справді відмінність полягає лише у зовнішньому прояві емоцій. На рівні 
переживань дорослі люди, як жінки, так і чоловіки, характеризуються 
однаковою емоційною глибиною, стійкістю та лабільністю.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФАНТАЗІЇ ТА ТВОРЧОСТІ ЛЮДЕЙ
Уява є особливою формою людської психіки, що стоїть окремо від 

інших психічних процесів і разом з тим займає проміжне положення між 
сприйняттям, мисленням і пам’яттю.

Специфічність цього психічного процесу полягає в тому, що уява, 
ймовірно, характерна тільки для людини і дивним чином пов’язана з ді-
яльністю організму, будучи в той же самий час самим «психічним» з усіх 
психічних процесів і станів. Останнє означає, що ні в чому іншому, крім 
уяви, не проявляється ідеальний і загадковий характер психіки. Феномен 
уяви залишається загадковим і в наші дні.

Людству до цих пір далеко не все відомо про механізми уяви, в тому 
числі про його анатомо-фізіологічної основи, а також є ще багато недо-
слідженого в найбільш яскравих проявах уяви – фантазії та творчості.

Творчо мисляча людина здатна швидше і економніше вирішувати 
поставлені перед нею завдання, ефективніше долати труднощі, намічати 
нові цілі, забезпечувати собі велику свободу вибору і дій, тобто, в кін-
цевому рахунку – найбільш ефективно організувати свою діяльність при 
вирішенні завдань, поставлених перед нею суспільством. Саме творчий 
підхід до справи є також однією з умов виховання активної життєвої по-
зиції особистості.

Проблеми творчості широко розроблялися у вітчизняній психології. В 
даний час дослідники ведуть пошук інтегрального показника, що характе-
ризує творчу особистість. Великий внесок у розробку проблем творчості 
зробили такі психологи, як Б.М.Теплов, С.Л.Рубінштейн, Б.Г.Ананьєв, 
Н.С.Лейтес, В.А.Крутецький, А.Г.Ковальов, К.К.Платонов, А.М.Ма-
тюшкін, В.Д.Шадриков, Ю.Д.Бабаєва, І.І.Ільясов, В.І.Панов, І.В.Каліш, 
М.А.Холодна, Н.Б.Шумакова, В.С.Юркевич та інші.

Внутрішній зв’язок творчості з уявою особливо виділяють і підкрес-
люють багато провідних фахівців-психологів. Так, Виготський Л.С. пи-
сав: «Все…, що оточує нас і що зроблено руками людини ...є продуктом 
людської уяви і творчості, заснованої на цій уяві» [1].

І далі: «... у оточуючому нас житті творчість є необхідною умовою 
існування, і всим, що виходить за межі рутини і в чому полягає хоч йота 
нового. Що зобов’язане своїм походженням творчому процесу людини» 
[1, с. 3].

Уява – універсальна характеристика «людської природи», за своєю 
суттю соціальна; одночасно і пізнавальна здатність людини, що лежить 
в основі всіх інших [4, с. 328].
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Дьяченко О.М. вважає, що для уяви характерною є трансформація 
предметних змістів, коли на одному об’єкті виявляються суттєві харак-
теристики іншого [2, с. 52].

Уява виконує і соціальну функцію, забезпечує суспільно-людську 
життєдіяльність. «Функція ця полягає в тому, що вона забезпечує люди-
ні можливість правильно співвідносити загальні, виражені в поняттях, 
знання з реальними ситуаціями, які завжди індивідуальні» [3, с. 347].

Уява соціальна, як і виконувані нею функції. Відповідно ніяка діяль-
ність (особливо активність, за допомогою якої людина відтворює себе, 
своє власне буття в світі [5, с. 512]) людини не може обійтися без фантазії.

Уява і творчість відіграють важливу роль в життєдіяльності суспіль-
ства.

Уява є важливою умовою для творчого процесу. Вона виконує регу-
лятивну функцію та значно розширює процес пізнання навколишнього 
світу та здатність його змінювати.

Роль уяви часто недооцінена людьми в повсякденному житті, а твор-
чість часто асоціюється лише з мистецтвом.

Не меншою мірою вона проявляється в наукових, технічних видах 
творчості. Найважливішою умовою наукової творчості є вміння по-новому 
уявити собі картину протікання досліджуваних явищ. Творча уява – необ-
хідний компонент розумової діяльності на всіх етапах наукової творчості.

При розгляді історії будь-якої науки, що досягла високого рівня розвит-
ку, можна переконатися, що на ранніх стадіях розвитку ця наука наскрізь 
була пронизана фантастичними припущеннями, тому що занадто багато 
тоді ще залишалося невідомим і доповнювалося здогадками.

Отже, насправді функцію уяви важко переоцінити, бо саме вона є ка-
талізатором будь-якого відкриття. А в буденному житті людина із добре 
розвиненою уявою та творчим мисленням організує свій побут на висо-
кому рівні.

Творча діяльність наших попередників і сучасників лежить в основі 
прогресу матеріального і духовного виробництва. Розвиток здібностей до 
«нестандартного мислення» полягає в соціально-культурних, дедактив-
нихта особистісних факторах.

Завдяки уяві суспільство накопичило не тільки продукти творчості 
письменників, художників, скульпторів, а і знання та продукти, якими 
ми користуємось кожного дня.

Уява та творчість впливає на всі сфери людського життя. Їх розвиток 
сприяє покращенню життєдіяльності суспільства загалом, однак фанта-
зія може негативно вплинути на життя, якщо та занадто відлетена від 
реальності.
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ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ НА ЇЇ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ

Людина  як  природна  істота володіє  тією  чи  іншою фізичною  кон-
ституцією,  типом  нервової  системи,  темпераментом,  динамічними 
силами  біологічних  потреб,  афективностю  та  багатьма  іншими  риса-
ми,  які  в  ході онтогенетичного  розвитку  частково  розгортаються,  а  
частково  пригнічуються.  Однак  не  зміни  цих  вроджених  властивостей 
людини  породжують  її  особистість.  Особистість  є своєрідною специ-
фічною  людською наукою, створеною  суспільними  відносинами. Розви-
ток людини  в  процесі  її  життєдіяльності забезпечується відносинами,  
накопиченням  досвіду,  формуванням  світогляду,  мотивів,  цінностей  
та переконань. Особистість  та  її якості розвиваються  в  діяльності,  
що  запускається мотивом  і  здійснюється  за  допомогою  дій,  спосіб  
здійснення  яких  залежить  від умов  життєдіяльності.  Поза  діяльністю  
розвитку  людини не  існує. 

Ціннісні орієнтації є продуктом розвитку особистості, структурування 
відносно зовнішньої діяльності і розвитку особистісних якостей.  То ж 
цінності виступають важливою характеристикою психологічної структури 
особистості і визначають:  зміст уявлення людини про себе;  спрямова-
ність її на реалізацію певних стосунків, що відповідають певній цінності; 
виділення у свідомості предметно-діяльнісного змісту і його провідної 
ролі у формуванні самосвідомості .

  В ціннісних орієнтаціях резюмується життєвий досвід, накопичений 
особистість в її індивідуальному розвитку. Ціннісні орієнтації створю-
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ють  певну вісь свідомості, навколо якої обертаються помисли і почуття 
людини, і, спираючись на яку, приймається більшість рішень щодо жит-
тєвих питань [3].

В основі ціннісно-орієнтаційної діяльності  особистості виступають її 
духовні потреби, під якими розуміють внутрішній потяг людини до ду-
ховної творчості, створення і використання духовних цінностей. Духовні 
потреби мають об’єктивний характер через обґрунтованість об’єктивного 
необхідного духовного освоєння природного і соціального світу. Але з 
іншого боку ці потреби відображають і суб’єктивний характер через те, 
що вони передають виявлення внутрішнього світу людини, її індивіду-
альної свідомості і самосвідомості [1].

Свідомість -  це  інтегральна структура  психічних  явищ.  В  психічній 
діяльності  немає  окремих  психічних  актів,  усі  вони  взаємопов’язані,  
але  кожен при  цьому  зберігає  свою  специфіку.  Завдяки  свідомості  лю-
дина  не  лише пристосовується  до  навколишнього  світу,  але  й  змінює  
його  у  відповідності  до своїх  потреб.  Свідомість  людини  виявляється  
в  її  діяльності. В основі  людської  свідомої  поведінки  виділяють  такі  
складники: знання, воля, почуття. 

Знання  як  система  відповідних  понять спираються  на  соціальні  
норми,  які  імпонують  особистості. Тут цінності виступають в структурі 
пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява), 
завдяки яким здійснюється відображення навколишнього світу. Самосві-
домість як розрізнення суб’єкта і об’єкта (тобто того, що належить «Я» 
і «не-Я») також  спирається на цінності, що забезпечує їх задоволення 
власних переконань і смислів 

Воля забезпечує цілепокладальну діяльність людини. Завдяки випе-
реджальному відображенню, людина розкриває причинно-наслідкові 
зв’язки, передбачає майбутнє, ставить перед собою мету, враховує моти-
ви і приймає вольові рішення, вносить необхідні корективи, переборює 
труднощі.

Почуття як наявність емоційно-оцінних ставлень до всього, що від-
бувається навколо, до інших людей і до себе самого. Ця характеристика 
свідомості проявляється найбільш виразно в таких моральних почуттях 
як патріотизм, обов’язок, національна гордість і інші [4] 

Цінності репрезентуються у підсвідомість і працюють там, щодня здій-
снюючи вплив на кожен крок, кожен вибір у житті людини. Всі вчинки 
і бажання тісно пов’язані з цінностями. І кожна дія щодня відбувається 
з глибинних цінностей.  Бажання людини не втілюється в життя, якщо  
цінність не репрезентується у підсвідомість.  Щоб внутрішній вчинок 
став зовнішнім слід прибрати конфлікт між свідомістю і підсвідомістю, 
тобто актуалізувати цінність. 
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Внаслідок  дії  системи  психологічних  захистів людини,  виникають  
неусвідомлювані  й невиправдані  очікування щодо характеру  відобра-
ження  власної  особистості  іншими  людьми. Якщо  семантика  іншої 
особи чи  інформації не  відповідає  очікуванням особистості,  створюєть-
ся  небезпека  порушення процесу комунікації при активізації  тенденції  
дискредитації  іншої людини та  її  цінностей.

Переконання людини відображають її цінності і характеризуються:  
обмеженістю, інформативністю, суб’єктивністю, ставленням до себе. Об-
меженість  переконань  впливає  на поведінку людини  перешкоджаючи  їй 
приймати  окремі рішення, які б вона мала змогу обрати при відсутності  
цих  переконань. Що стосується інформативності, то людина засвоює лише 
ту інформацію, яка відповідає її переконанням, а відповідно узгоджується 
з її цінностями. Також акумулює лише ту реальність до якої психологічно 
готова. Коли її переконання відповідають  позитивному образу себе, вона 
почувається впевненою, коли негативному  -  невпевненою.

І ще одна важлива характеристика цінностей – це їх спрямованість 
через систему переконань. Водночас, варто зауважити, що саме потреби  
займають  центральне  місце  і  провідну  роль  у  системі спрямованості. 
Самі потреби людини залежать  від  об’єктивних  обставин,  об’єктів,   
локальної та цілісної системи  ціннісних  утворень  та особистих якостей 
людини. 
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КОМПЕТЕНТНIСТЬ В КОМУНIКАЦIЇ ЯК ЧИННИК 
СIМЕЙНОЇ ГАРМОНIЇ

Міжособистісне спілкування подружжя є ключовим моментом життєді-
яльності сім’ї. До ознак здорової комунікації, що притаманна гармонійним 
подружжям зараховують: довіру в спілкуванні, взаєморозуміння, схожість 
життєвих цінностей і способів їх досягнення, легкість  у спілкуванні [4]. 

Науково-теоретичний аналіз чинників сімейної гармонії дозволив 
виявити: критерії здоров’я сім’ї (схожість сімейних цінностей, функціо-
нально-рольова узгодженність, соціально-рольова адекватність, емоційна 
задоволеність, спрямованість до сімейного довголіття) та фактори емо-
ційного задоволення шлюбом (рівень освіти, мотиви укладання шлюбу, 
характер подружніх відносин, один стиль виховання дітей) [1-4]. 

Теоретичне дослідження складників комунікативної компетентності в 
сімейних відносинах дозволило виділити ознаки гармонійної комунікації 
в сім’ї, зокрема до них можна зарахувати: довірчі відносини, взаєморозу-
міння,  схожість життєвих цінностей і способів їх досягнення, взаємодо-
помога, вміння переносити труднощі, рішучість, сміливість, дбайливість, 
раціоналізм, самоконтроль (стриманість, самодисципліна) [1; 3].

Для збереження міцних теплих стосунків подружжя важливим є роз-
виток навичок спілкування, що є запорукою компетенції в комунікації і 
в свою чергу є одним з найважливіших чинників сімейної гармонії. 

Порушення процесу спілкування, його збіднення, дефіцит емоційного 
тепла, низька інформованість подружжя про реальні потреби, інтереси і 
проблеми один одного, недолік співробітництва в сім’ї ведуть до труд-
нощів подружніх відносин призводить до порушення їх взаємовідносин 
і сімейного функціонування, спостерігається втрата взаємної довіри, 
взаєморозуміння і емоційної підтримки, що призводить до збільшення 
конфліктних відносин і розвитку сімейної дезадаптації. 

На основі наукових досліджень, нами був обгрунтований підхід до 
вимірювання комунікативної компетентності подружжя, яке насправді 
забезпечується належним рівнем сімейного благополуччя. При цьому сам 
підхід в значній мірі  спирається на доступні індикатори, що характеризу-
ють зовнішні ознаки благополуччя і неблагополуччя: матеріальні умови, 
конфлікти, статуси членів сім’ї, культурні особливості.  Водночас, варто 
зауважити, що не менш важливими, а часом і більш значущими для життя 
сім’ї є суб’єктивні уявлення її членів про рівень їхнього благополуччя. 
При дослідженні рівня сімейного благополуччя вибірки ми вивчали такі 
складові, як задоволеність сімейними відносинами, рольову узгодженістю 
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подружжя, задоволеність подружніми і дитячо–батьківськими відносина-
ми, задоволення потреб усіх членів сім’ї. 

Емпіричне дослідження впливу комунікативної компетентності по-
дружжя на їх сімейні відносини показало, що коефіцієнт рангової коре-
ляції між показниками задоволення шлюбом та показниками неузгоджен-
ності сімейних цінностей є статистично значимим (rs =-0,94). Чим менша 
неузгодженість цінностей у подружжя, тим більша задоволеність шлю-
бом. Також кореляція між показниками задоволення шлюбом та показ-
никами рівня культури спілкування, підтримкою, емоційним комфортом 
є статистично значимою і складає rs =0,97. Кореляційний показник між 
задоволення шлюбом та показниками емоційно-терапевтичної складової 
комунікації в парі також є статистично значимим (rs =0,98).  Тобто в 
загальному ми отримали, що чим вищий рівень емоційно-терапевтичної 
складової спілкування подружжя, культури  їхнього спілкування, підтрим-
ки, емоційного комфорту в родині, тим більше задоволення від шлюбу 
відчувають обоє партнерів, тим гармонійнішими  є між ними стосунки. 
Чим більше розбіжностей у цінностях партнерів, тим менше показники 
задоволення шлюбом. 

 У процесі дослідження нами були виокремлені психологічні реко-
мендації для підвищення комунікативної компетентності членів родини в 
яких наголошується на важливості: своєчасного подолання розбіжностей 
в комунікаціях між членами родини; збереженні чесності та максимальної 
відкритості один до одного; важливості застосування правила активного 
слухання; спільного обговорення особистісних бажань; зменшенні крити-
ки один одного; використання правила щоденного 5 хвилинного діалогу 
та компліментів; вміння пробачати та планувати дозвілля; опануванні на-
вичками обговорення сімейних фінансів; обговоренні рольових очікувань 
та інтимної сфери між подружжям; налагодженні спільних узгоджених 
ритуалів та духовно-релігійних практик тощо [1; 3].
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КОНФЛІКТНА ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМІ «БАТЬКИ-ДІТИ» 
ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ  ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
Психологія сімейних стосунків є однією з найбільш важливою для 

життєдіяльності людини. Проблема родинних криз різної етіології ви-
світлено в роботах  Ю. Є. Альошиної, Т. В. Буленко, В. А. Волкової, Л. 
М. Гридковець,  С. В. Ковальова, В.А. Семиченко, Б. Г. Херсонського та 
інших. Проблеми адаптації та сумісності в сім’ї вивчали А. М. Обозова, В. 
А. Сисенко, Р. П. Федоренко тощо. При цьому проблемою сімейних кон-
фліктів займалися такі вчені як А. М. Трапезнікова, В. Юстіцкий та інші. 

Здійснений теоретичний аналіз наукової літератури  показав, що 
найчастіше дослідження сімейних конфліктів проводиться за такими 
напрямками: вивчення сучасної сім’ї в цілому; аналіз частоти сімейних 
конфліктів; конфліктність як чинник сімейного конфлікту; вплив сімейної 
взаємодії на виникнення конфлікту; типологія сімейних конфліктів; пси-
хотравмівні наслідки сімейних конфліктів; місце й роль психопрофілак-
тики при розв’язанні сімейних конфліктів. Але в цих дослідженнях недо-
статньо представлена визначеність детермінант конфліктів,  що утрудняє 
діагностику й класифікацію їх причин з позиції потреб та інтересів дитини.

Аналіз сучасних теоретичних досліджень з проблем конфлікту та 
конфліктної взаємодії показав, що конфлікт трактують як процес різкого 
зіткнення, загострення протилежно направлених цілей, інтересів, пози-
цій, думок або цілей; серйозне непорозуміння, суперечку, а конфліктну 
взаємодію розглядають як часткову суперечність між її учасниками, іноді 
й антагонізм позицій, що є наслідком розбіжностей їх цінностей, цілей, 
мотивів [3].

На різних етапах розвитку дитина має різні потреби, які має забезпе-
чувати їй сім’я. Одна з найважливіших соціальних потреб дитини – це 
потреба в приналежності. А в підлітковому віці, дитина потребує фізич-
ного контакту з батьками («погладжування») подібно до  немовляти [1]. 
Брак життєвого досвіду та невміння вибирати адекватні способи зняття 
напруження, які б могли зберегти індивідуальність і сформувати здоровий 
спосіб життя підлітків, спонукають їх обирати дисфункціональні форми 
захисної поведінки, які через стреси посилюють кризові переживання, що 
призводять до нового витка конфліктів в сім’ї [2].  

Діяльність особистості у подоланні стресу називають копінгом, або 
копінговою стратегією [4]. Копінг-поведінка підлітків досі залишається 
ще маловивченим явищем. Далеко не завжди враховується специфіка 
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самої кризової соціально-психологічної ситуації, сфера її виникнення. 
Використання позитивних копінг-стратегій особами підліткового віку у 
певних конфліктних ситуаціях залежить від їхніх особистісних якостей 
та характеристик [5].

Підлітковий вік – це один з найважливіших етапів життя людини. Це 
межа між дитинством і дорослим життям. В цей період у дитини загострю-
ються відносини з оточуючими, особливим чином це стосується батьків. 
Тому дуже важливо щоб батьки зуміли стати для підлітка не просто дру-
зями-наставниками, але й змогли вчасно надати йому необхідну свободу 
та самостійність. 

Результати нашого дослідження дають змогу ще раз пересвідчитися, 
що більшість дітей підліткового віку не влаштовують відносини з батька-
ми, вони констатують, що надмірний контроль та авторитарність з боку 
чи то батька чи матері заважає становленню їх ідентичності. Конфлікти 
породженні непорозуміннями різного роду в системі «батьки-діти» де-
терміновані вибором якоїсь конкретної копінг- стратегії. І безперечно, 
вибрані стратегії мають вплив на перебіг конфлікту. 

Однак однією з головних причин виникнення конфліктів підлітки вба-
чають у невмінні батьків йти на компроміс і не бажанні надати їм більше 
самостійності. Результати нашого дослідження показали, що у сфері від-
ношення до батьків провідними чинниками конфліктності виступає, на 
думку підлітків, невідповідний стиль батьківського виховання, розбіж-
ність виховних позицій батьків, сімейні стереотипи поведінки, прояви 
негативних особистісних якостей батьків у стосунках з дітьми (тривож-
ність, принциповість, недовіра, суворість, роздратованість) та їх проекція 
на дітей, виховний мікросоціум сім’ї, авторитарність у взаємодії з дітьми.

Наше дослідження показало, що у вирішенні підлітки долають своє на-
пруження переважно раціонально-конструктивним чином:  23,3% вказали 
на прийняття відповідальності у ситуації вибору долаючої поведінки, де 
вони визнають свою роль в проблемі і чинять спроби щодо її вирішення; 
16,6% – обирають планування вирішення проблеми, прикладаючи зусилля  
та  використовуючи аналітичний підхід до проблеми; 13,3% підлітків за-
стосовують самоконтроль, докладаючи зусилля щодо регулювання своїх 
почуттів і дій. Водночас 13,3% підлітків обирають конфронтаційний ко-
пінг,  ще 13,3% – пошук соціальної підтримки та позитивну переоцінку. 
До дисфункціональних копінг-стратегій вдаються 26,7% ( 16,7% обирають 
ухилення, 10% – дистанціювання).

Результати дослідження  засвідчили, що конфліктна взаємодія у систе-
мі «батьки-діти» може відбуватися у таких п’яти сферах: сфера розуміння 
батьками психологічного віку дитини та її вікових потреб, сфера відносин 
батьків і дітей, сфера навчальної діяльності дитини, сфера позанавчальної 
діяльності дитини, сфера індивідуальних рис дитини. Нами були з’ясо-
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вані чинники, які провокують сімейні конфлікти. За допомогою методів 
математичної статистики, було підтверджено, що підлітки, які краще 
планують дії для вирішення своїх   проблем   мають   менше   конфлік-
тів   із   матерями.   При виникнення певної негативної ситуації з матір’ю 
збільшується контроль, повнота влади батька і зменшується демонстрація 
любові і уваги матері. При виникненні певної негативної ситуації з бать-
ком збільшується контроль зі сторони батька, збільшується інтенсивність 
конфлікту з матір’ю і зменшується демонстрація любові і уваги матері.

Подолання конфлікту можливе через знаходження тієї міри самостій-
ності підлітка, яка відповідала б його можливостям, суспільним вимогам 
до нього і дозволяла б дорослому впливати на нього. 

Результати отримані в нашому дослідженні визначають доцільність 
формування програми психокорекційних занять  для підлітків з метою 
допомогти їм пізнати себе, сприяти розвитку почуття власної гідності, 
сформувати впевненість у собі, навчитися способів реагування в різних 
життєвих ситуаціях; активізувати процес самопізнання і саморозкриття 
підлітків; підвищити творчий потенціал колективної діяльності.

Нами були розроблені практичні рекомендації щодо поліпшення вза-
ємостосунків батьків та дітей підліткового віку.  Вміння розуміти своїх 
дітей, бути обізнаними з усіма тонкощами їх вікових особливостей, вчасно 
прийти на допомогу, а інколи можливо і навпаки – дати право вибору, ось 
найлегший спосіб знаходження компромісу між цими здавалося б тяжко 
примиреними поколіннями «батьки –діти».
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ДИНАМІКА ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ ОСОБИСТОСТІ 
В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ

Питання станів особистості в стресових ситуаціях вивчаються на по-
ведінковому, фізіологічному, соціальному та інших рівнях. Психологічні 
особливості таких станів вивчались багатьма дослідниками. Науков-
ці  Ю.О.Александровский, Л.І.Анциферова, В.О.Бордов, Н.В.Волкова, 
М.Горовиц, Р.Лазарус, О.О.Прохоров, Г.Сєльє говорячи про динаміку 
емоційних переживань і наслідки стресу, мають на увазі багаторівневий, 
функціонально детермінований процес із включенням у нього фізіологіч-
них, особистісно-орієнтованих і соціальних компонентів.

Теоретичний аналіз проблеми емоційних переживань особистості під 
час стресу піднімає питання психологічної і соціально-психологічної 
адаптації людини до навколишнього світу та дозволив нам визначити 
психологічну адаптацію як процес встановлення оптимальної відповідно-
сті особистості й навколишнього середовища в ході здійснення властивої 
людині діяльності.

У сучасному житті стреси відіграють дуже велику роль. Вони вплива-
ють на поведінку людини, її працездатність, здоров’я, взаємовідносини 
з оточуючими і у родині. 

Одними з головних психологічних чинників стресу є негативні пси-
хічні стани. Причини виникнення негативних станів лежать у генезі їх 
розвитку у період дитинства. Ці стани характеризуються домінуванням 
гострих або хронічних негативних емоційних переживань: тривоги, стра-
ху, агресії, дратівливості, тощо.

У процесі адаптації до нових умов, у людини створюються суб’єктив-
ні моделі навколишнього світу. Від адекватності цих моделей в реальній 
дійсності багато в чому залежить подальша адаптаційна стратегія особи-
стості. На успішну адаптацію до стресу впливають: суб’єктивні моделі 
оточуючого світу, їх зміст, особливості особистості та її психічні стани. 
Адекватне прогнозування подій завдяки створеній суб’єктивній моделі, 
забезпечує надійність функціонування особистості в екстремальних ст-
ресових умовах.

Стрес є природним побічним продуктом будь-якої діяльності, оскільки 
відбиває нагальну потребу людини в адаптації, пристосуванні до мінливих 
умов життя. Це завжди напруга захисних сил, мобілізація внутрішніх ре-
сурсів організму, що виникає задля енергетичного забезпечення вирішення 
нових завдань. Вірогідність виникнення пов’язаних із стресом психічних 
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розладів залежить від співвідношення стресорів, які впливали на людину 
в дитинстві і зрілому віці.

Здібності людини  вирішувати виникаючі перед нею проблеми зале-
жать від цілого ряду чинників:

– ресурсів людини, її загальних можливостей у вирішенні різних 
проблем; 

– особистого енергетичного потенціалу, який необхідний для вирі-
шення конкретної проблеми;

–  походження проблеми і ступеня несподіваності її виникнення;
– наявності та адекватності фізіологічної, психологічної установки 

на конкретну проблему і типу обраного реагування – агресивного 
або захисного. 

Значення та врахування наведених факторів визначають вибір стратегії 
поведінки для запобігання або подолання стресу.

Щоб подолати стрес, нам треба вміти з ним справлятися. І копінг – це 
процес, при якому ми намагаємося впоратися з обставинами, котрі ми 
сприймаємо як явне психологічне перевантаження, що може перевищу-
вати наші внутрішні резерви. Ми можемо сказати: зусилля з подолання 
стресу виявилися успішними, коли завдяки їм наші фізіологічні реакції 
прийшли в норму, ми повернулися до звичайного життя, у нас зникли 
ознаки психологічного розладу, такі, як підвищена тривожність або де-
пресія. Очевидно, що успішність подолання стресу залежить від наших 
ресурсів – чим їх більше й чим вони різноманітніші, тим ліпше. Зовнішні 
ресурси включають гроші, час, соціальну підтримку, а також інші життєві 
події, які мають більш радісний характер. Внутрішні ресурси складаються 
з двох речей: властивого нам стилю подолання стресу й наших внутріш-
ніх, особистих якостей.

Ну а найбільш вирішальною, мабуть, якістю, з погляду успішності 
копінгу, є почуття внутрішнього контролю.
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Максимець С.М., Палійчук А.Т., 
ЖДУ імені Івана Франка

м. Житомир

ОСОБИСТІСНА ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК 
НЕУСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Тривожність є однією з найпоширеніших форм підвищеного емоційно-
го стану. Часто особистісна тривожність пов’язана зі змінами, що відбу-
ваються в суспільстві та житті окремого індивіда. Зміна динаміки життя, 
становлення ідентичності часто спричиняють емоційні переживання, що 
призводять до укорінення особистісної тривожності. 

Постійне відчуття тривожності відображається на різних видах ді-
яльності. Навчання та опанування майбутньою професією є пануючими 
у діяльності юнака [4]. Загальна тривожність може впливати на рівень 
мотивації та створювати перешкоди для досягнення академічних успіхів. 

При розгляді феномену тривожності як одного з факторів неуспішно-
сті ми спиралися на погляди науковців у галузі психолого-педагогічних 
наук. Серед них:  Л.Ф. Обухова, А. Прихожан, Ю. Ханін, Ч. Спілбергер, 
А.Г. Дербеньової, К. І. Божович, П. Я. Гальперіна.  

Метою нашого дослідження є вивчення особистісної тривожності та її 
впливу на академічну успішність студентів-першокурсників.

О. Ілюхін у своїх працях зазначав, що переважаючим джерелом три-
вожності серед студентів є діяльність, пов’язана з навчанням.[1] 

Тривожність розглядається  не лише як риса особистості, а і як фактор, 
що забезпечує її безперервний розвиток. Перший навчальний рік у закладі 
вищої освіти супроводжується негативними емоціями, що в поєднанні з 
іншими факторами мають вплив на рівень тривожності. Уникання та по-
легшення якої стає провідною силою поведінки індивіда.[3] 

У даному дослідженні ми визначаємо ситуативну тривожність як ре-
зультат психоемоційного стану особистості, що є фактором впливу на 
поведінку та успішність. 

Р. Кочюнас визначав такі рівні виникнення особистісної тривож-
ності [2]:

1. Соціальний: проблеми з соціальною інтеграцією.
2. Психологічний: неадекватне сприйняття власного «Я», внутрішній 

конфлікт.
3. Психічний: напруга, відчуття небезпеки, недосипання тощо.
Поглиблене вивчення особистісної тривожності у взаємозв’язку з 

неуспішністю серед студентів-першокурсників допоможе викладачам 
знизити загальний рівень тривожності серед студентства та покращити 
якість підготовки майбутніх професіоналів. Ми провели ряд досліджень 
серед першокурсників на базі закладу вищої освіти, які допомогли нам 
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оцінити рівень тривожності, її зв’язку з успішністю, а також рівень та тип 
вмотивованості  студентів до навчання.

Для діагностики успішності серед перших курсів ми обрали метод 
моніторингу успішності; для оцінки ситуативної та особистісної три-
вожності ми використали тест на оцінку рівня ситуативної тривожності 
(Спілбергера-Ханіна), а також методику Д. Тейлор «Шкала тривожності»; 
для визначення мотивації було обрано методику діагностики структури 
навчальної мотивації (А. Г. Дербеньова).

Вивчення рейтингу студентів показало, що серед першокурсників  
переважає середній рівень успішності (69%). 24% мають низький рівень 
успішності і лише 7% високу успішність. Дослідження реактивної тривож-
ності вказує на переважання низької тривожності серед студентів перших 
курсів (59%). 30% мають помірну реактивну тривожність і 10% - високу. 
Тест Д. Тейлор на виявлення особистісної тривожності показав наступні 
результати: високий рівень – 34%,  середній – 32% і низький – 31%. 

Дані вказують на те, що студенти з високим рівнем успішності ма-
ють високу реактивну та особистісну тривожність, а також переважаючу 
пізнавальну(57%) та зовнішню мотивацію (51%) навчальної діяльності.

Першокурсники з середнім рівнем успішності мають переважаючу 
кількість. Їм притаманні середня та низька реактивна та особистісна три-
вожність. Серед мотивів навчання є саморозвитку (66%) та досягнення 
цілей (71%).

Низький рівень успішності супроводжується низькою реактивною та 
особистісною тривожністю. Слід звернути увагу на зовнішні (заохочення, 
покарання) фактори мотивації (57%) студентів. 

Результати досліджень вказують на зниження рівня тривожності від-
повідно до зниження академічної успішності. Ми можемо припустити, що 
студенти з високими рейтинговими результатами стикаються з великою 
кількістю вимог від викладачів, колективу, родини; важче переносять 
періоди атестації та екзаменаційних сесій. Ці та інші фактори спричиня-
ють виникнення тривожності та моделюють поведінку задля уникнення 
майбутніх стресових ситуацій.

Отримані дані з досліджень дають можливість сформувати перелік 
рекомендацій, що дадуть змогу педагогу змінити показники тривожності 
серед студентів-першокурсників:

1. Створювати ситуації успіху та відмічати позитивні зміни у діяль-
ності студента. 

2. Стимулювати адекватний самоаналіз.
3. Вивчати студентський колектив задля формувань здорових взаємо-

відносин між учасниками.
4. Проводити систематичні профілактичні роботи серед студентів з 

низькою академічною успішністю та мотивацією.
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Таким чином, отримані результати досліджень показують, що існує 
залежність між рівнем тривожності студента-першокурсника та його 
успішністю. Цілеспрямована та систематична робота педагогічного ко-
лективу зі студентами допоможе знизити загальні показники тривожності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. Илюхин А. Развитие совладающего поведения в юношеском возрасте: первич-

ный, вторичный академический контроль и копинг-стратегии (на материале 
экзаменационного стресса) / А. Илюхин // Вестник ТГУ. – 2011. - №8. – 
С. 145-152

2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования / Р. Кочюнас. – М.: 
„Академический проект», 1999 – 240 с.

3. Прихожан А. М. Психологія тривожності  / А.М. Прихожан –  СПб., 2009. – 
181 с.

4. Фельдштейн Д. И. Психология взросления: Структур.-содерж. характеристи-
ки процесса развития личности: Избр. тр. /Д.И. Фельдштейн — М.: Моск. 
психол.-социал. ин-т : Флинта, 1999. — 670 с. 

Піскун А. В.
Київський інститут бізнесу та технологій

м. Київ

ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ПОВЕДІНКУ 
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Сімейне виховання – це організація життєдіяльності дитини в умовах 
родини. Саме родина впродовж перших шести-семи років життя дитини 
формує основи майбутньої особистості. Сімейне виховання продуктивне, 
якщо воно відбувається в атмосфері любові, розуміння і поваги. Значну 
роль тут також відіграє професійна самореалізація й матеріальний добро-
бут батьків, які створюють умови для нормального розвитку дитини [3].

Серед  українських науковців проблемою виховання дитини в сім’ї 
займалися  Л. Виготський, Т. Горячова,  Л. Гридковець, Г. Католик, В. 
Кравець,  І. Солнцева тощо. А серед зарубіжних фахівців відомими в цій 
галузі є Д. Баумрінд, Г. Крайг, Е. Маккобі, С. Мартін, А. Реан, П. Ревелль 
та інші.

Вплив батьків (частіше матері) на психічний розвиток дитини ретельно 
вивчається, починаючи з 20-х р. XX ст. Батьківська любов має вроджені 
біологічні компоненти, але в цілому батьківське відношення до дитини 
є культурно-історичним феноменом, історично мінливим явищем, що 
перебуває під впливом суспільних норм і цінностей. 

Характер і ступінь впливу на дитину визначає безліч окремих факторів 
і насамперед особистість самих батьків як суб’єкта взаємодії: стать (така, 
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що й у дитини, або протилежна); вік (молода, неповнолітня мати, літній 
батько, батько пізньої дитини); темперамент і особливості характеру 
батьків (активний, нетерплячий, запальний, владний, поблажливий, не-
дбалий, стриманий); релігійність; національно-культурна приналежність 
(європейська, англійська, німецька, японська, американська); соціальний 
стан; професійна приналежність; рівень загальної й педагогічної культури.

Також важливим чинником родинної взаємодії є віковий чинник. На 
різних етапах розвитку дитини, батьки використовують різні виховні при-
йоми, як конструктивні, так і деструктивні. Тому проблематика впливу 
сімейного виховання на поведінку дитини ніколи не втрачає своєї акту-
альності. 

Психологічний клімат сім’ї – це один із найважливіших факторів емо-
ційного впливу на дитину. Від атмосфери в сім’ї, морального обличчя 
батьків, великою мірою залежить спрямованість активності дитини, її 
позитивна або негативна самооцінка, характер особистісних очікувань 
підростаючої дитини щодо оточуючих людей [1].

Вчені виділили чотири основних типи прив’язаності, які виникають в 
дітей до близьких дорослих: безпечна (надійна) прив’язаність, уникаюча 
прив’язаність (ненадійно-уникаюча), амбівалентна прив’язаність (три-
вожно-емоційна), дезорганізуюча прив’язаність [2].

Типовий характер ставлень до дитини, виховних цілей, дозволів і 
заборон визначає стилі сімейного виховання, які поділяються на: авто-
ритарний, гіперопікаючий, відчужений, ліберально-потураючий (анти-
авторитарний), хаотичний та демократичний [4]. Здебільшого в родині 
можна зустріти елементи всіх виховних стилів, але один як, правило, є 
визначальним.

Теоретичне дослідження особливостей поведінки дітей молодшого 
шкільного віку показало наступні види самооцінки: стійку занижену, 
адекватну, високу адекватну, неадекватну занижену, завищену, високу 
неадекватну [5]. 

Теоретичне та власне емпіричне дослідження дозволило нам виділи-
ти  специфіку впливу стилів сімейного виховання на формування типу 
прив’язаності у дитини молодшого шкільного віку (табл.1) 

У процесі дослідження було виявлено, що специфіка впливу стилів 
сімейного виховання на поведінку молодшого школяра проявляється в 
тому, що: основними передумовами формування в дитини високої самоо-
цінки є дисципліна у сімейному вихованні, установка матері на прийняття 
дитини і адекватний рівень власної самооцінки матері; низька самооцінка 
дитини пов’язана зі спробами батьків сформувати в дитини спроможність 
до прилаштованої поведінки, що проявляється через  виконання вимог 
слухняності, уміння підлаштовуватися до інших людей, залежності від 
дорослих у повсякденному житті, охайності, безконфліктній взаємодії 
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Таблиця 1.

Вплив стилю сімейного виховання на тип прив’язаності у дитини
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з однолітками;  успішність дитини, як уміння підлаштовуватися під ба-
жання інших людей, а  не з урахуванням особистих досягнень, веде до 
формування низької самооцінки; прагнення батьків мати слухняну дитину, 
залежну від них, також веде до невпевненості дитини, її психологічної 
«надламаності», недовірі навколишньому світу, браку відчуття особи-
стісної цінності;  молодші школярі із заниженою самооцінкою ставлять 
перед собою характерні скромні цілі, мають  невпевненість у можливості 
їх досягнення; емоційні фактори важливі не лише тим, що вони посилю-
ють чи послаблюють виховні впливи, але й закладають для дитини сенс 
існування предметів і явищ, їх ціннісне значення (те, що дорослі хвалять, 
оберігають, заради чого витрачають сили, чим захоплюються, через що 
страждають, поступово стає предметом переживань самої дитини); якщо 
батьки внутрішньо приймають дитину, взаємини з нею є здоровими, цін-
ність дитини є значимою; для успішної адаптації молодшого школяра до 
шкільного життя, зокрема, є важливе безумовне прийняття дітей батьками,  
незалежно від розумових чи фізичних даних; діти молодшого шкільного 
віку потребують авторитетного стилю взаємодії з батьками, де з одного 
боку присутній чинник спільноти (в духовному, культурному, соціально-
му вимірі), де всі вільно проявляють свої таланти, думки, ідеї,  а з іншого 
боку відбувається диференціація цих ідей з культурними та духовномними 
поглядами та традиціями батьківської родини. 

У процесі сімейного виховання дорослим важливо знайти розумний 
баланс між любов’ю та когнітивною конструктивністю, між довірою та 
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контролем, між своїми вимогами та ініціативою дитини, але наявність 
додаткових знань сприяє зростанню компетентності батьків у взаємодії 
з їхніми дітьми.
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ДИНАМІКА ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ 
ОСОБИСТОСТІ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ

На сьогоднішній день серед понять, якими позначаються різноманіт-
ні переживання фізичного та психічного дискомфорту, що виникають в 
умовах екстремальних ситуацій, найчастіше зустрічається слово «стрес». 
Це слово є одним із символів сучасного життя та стало загальновживаним 
не тільки у науковому середовищі, а й у широкому загалі. Водночас, не 
припиняються ґрунтовні наукові дослідження цього явища, покликані 
покращити розуміння причин та наслідків стресових станів та супутніх 
до нього явищ, від яких залежить і стан здоров’я людей, і продуктивність 
їх праці, і загальне їх благополуччя.

Проблема стресу досліджується фізіологами, медиками, психологами, 
соціологами, філософами, на цьому шляху зроблено багато відкриттів, і 
разом з тим, вона ще дуже далека від свого остаточного вирішення. Якщо 
біохімічні, фізіологічні та інші біологічні аспекти стресу на цей час вивче-
ні досить змістовно і глибоко, то найбільш складний розділ цієї пробле-
матики, що стосується психологічних аспектів стресу, його когнітивних 
та афективних складових, досліджений недостатньо.

До цього часу залишаються мало дослідженими питання психічної 
адаптації і дезадаптації у здорових людей в різних сферах трудової ді-
яльності, перш за все – в галузі підприємництва. Тим більше, що специ-
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фіка повсякденної трудової діяльності саме цієї категорії працівників 
найтіснішим чином пов’язана з високими вимогами, що пред’являються 
до нервово-психічної сфери.

Бракує наукових даних про стресогенну дію на різні категорії людей 
стрімкого розвитку інформаційних технологій. І це – в той час, коли в 
умовах невпинного зростання значущості технологічного прогресу жит-
тєдіяльність практично кожної людини набуває все більш складного ха-
рактеру, стає все більш відповідальною і супроводжується все більшою 
напругою життєвих сил і здібностей.

Суттєвим викликом для психологічної науки у галузі досліджень на-
слідків стресового впливу непередбачуваних та загрозливих життєвих 
обставин стали новітні події, пов’язані із пандемією COVID-19.

Важливим проявом стресового стану людини є зміни у її емоційному 
стані. Емоція є одночасно й відображенням психологічної реакції людини 
на обставини, в яких вона знаходиться, і є одним із регуляторів процесів 
адаптації. Шляхом сигналізації про наявну життєву обстановку та шляхом 
мобілізації активності, якої вимагає та чи інша ситуація, емоція допомагає 
не тільки правильно зорієнтуватися, а й діяти у напрямку реалізації за-
вдань суб’єкта, тим самим допомагаючи йому перебороти стрес, пережити 
його та уникнути негативних впливів на організм, які часто виникають у 
постстресовий період. Завданням психології на сьогодні є дослідити ці 
процеси та визначити їх конструктивні варіанти.

Концепція стресу виникла і розвивалася у зв’язку з дослідженнями 
загальних закономірностей процесу адаптації. Вважається, що ті або інші 
умови викликають емоційну напругу внаслідок невідповідності або адап-
таційних механізмів, що сформувалися в процесі індивідуального розвит-
ку на базі певних генетичних посилок. В результаті порушення взаємодії 
в системі людина – середовище виникає або посилюється тривога, яку в 
цьому випадку розглядають як механізм реалізації психічного стресу.

За отриманими результатами проведеного нами дослідження можна 
стверджувати, що ситуація, яка суб’єктивно сприймається особою як ст-
ресова, впливає на емоційні тенденції особи: і в галузі знаку переживань 
(позитивні емоції переважають у тих, у кого «все добре» і негативні – у 
тих, хто « в стресовій ситуації»), і в галузі відносин (чим менш стресовою 
видається ситуація, тим більше симпатій до оточуючих, чим антипатій і 
навпаки), і, практично, в галузі загального стану (ті, у кого «все добре» 
спокійніші, ніж ті, хто «в стресі» чи виходить з нього).

Результати також засвідчили очевидне зростання гарного самопочуття 
і доброго настрою при переході від ситуації, що сприймається як стресова, 
до ситуації «все добре». Водночас, за показником «Активність» тенден-
ція є зворотною: очевидно, що стресова ситуація стимулює до дій, а зі 
зниженням напруги виникає бажання розслабитися.
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Таким чином, отримані в дослідженні результати повністю підтвердили 
гіпотезу про те, що стресові ситуації в своїй динаміці супроводжуються 
відповідною динамікою емоційних явищ.
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ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА У ПОДОЛАННІ 
ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ У 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Специфічність військової служби заключається в тому, що вони мають 

виконувати професійні обов’язки в дуже складних умовах. Ускладнені 
ці умови якраз таки бойовими діями, котрі стимулюють на емоційний та 
фізичний стрес. В процесі виконання військовослужбовцями своїх бойо-
вих завдань, вони часто мають проблеми зі зменшенням психологічних 
резервів організму. Більше того, це також призводить до негативних змін 
життєдіяльності людей, негативних особистісних змін, котрі через якийсь 
час відображаються в погіршенні здоров’я загалом, та в порушенні пра-
цездатності та стосунків з іншими людьми зокрема. 

Відповідно, вони потребують допомоги професійних психологів, щоб 
подолати ті переживання, котрі залишаються з ними після бойових дій.  
Допомога військовослужбовцям, які певний час перебували в екстре-
мальних умовах, безпосередньо пов’язана з адаптацією – «це не тільки 
процес, але і властивість будь-якої живої саморегульованої системи. Дана 
властивість для людини, як біосоціальної системи, є інтегральною, обу-
мовленою особливостями розвитку фізіологічного та психічного рівнів і 
отже розглядається як властивість особистості в цілому» [1].

Ми переконані, що під час психологічної допомоги у подоланні по-
сттравматичного стресового розладу, найбільш ефективним виступає 
системний, комплексний та технологічний підходи. Усі вони представ-
ляють собою низку досліджень та базуються на мультидисциплінарному 
підході. Адже вважаємо, що ефективність допомоги  буде залежати від не-
обхідних фахівців, котрі входитимуть в команду психологічної допомоги.   
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Найбільш вдало представив та охарактеризував системний підхід В. 
Садовський [2], підкреслюючи, що система є цілісним комплексом взає-
мопов’язаних елементів; вона утворює особливу єдність із середовищем; 
будь-яка досліджувана система може бути як елементом системи більш 
високого порядку, так і елементом системи більш низького порядку.

Цікавою у контексті нашого дослідження є позиція О. Караяні [3], який 
розуміє психологічну допомогу як діяльність, що здійснюють суб’єкти 
психологічної роботи, спрямовану на відновлення психічних функцій, 
особистісних властивостей і системи відносин між військовослужбовцями, 
що дають змогу успішно вирішувати бойові завдання, а також ефективно 
функціонувати в мирному соціумі. Іншими словами, об’єктами психоло-
гічної допомоги виступають люди, котрі отримали значну психологічну 
травму під час проведення бойових дій. Вона може проявляти себе гостро, 
або ж бути відстроченою в часі. 

Для належної адаптації військовослужбовців до поствоєнного мирно-
го періоду їхнього життя, важливим моментом є дотримання наступних 
етапів:

1. Підготовчий (оволодіння навичками взаємодії з іншими людьми).
2. Стартова психічна напруга (невизначеність, передбачення складних 

ситуацій та емоційних переживань). 
3. Гострі психічні реакції входу (людина може відчувати як ейфорію, 

так і сильну психологічну напругу).
4. Переадаптація (формування нових функціональних систем в цен-

тральній нервовій системі).
5. Завершальне психічне напруження (фізіологічні реакції на зміни: 

порушення сну і бадьорості, тощо).
6. Гострі психічні реакції виходу (кардинальна зміна функціональних 

систем психофізичної організації).
7. Реадаптація (відновлення процесів системи відносин та координації 

рухів, характерні для звичайних життєвих умов). 
Саме тому, з точки зору перспективи, було б максимально доцільно, 

аби у кожному районному військкоматі України був штатний психолог. 
До його обов’язків входив би моніторинг учасників АТО (ООС). Цього 
може бути достатньо, щоб надати мінімальну допомогу та повернути до 
життя військових. При цьому показавши, що вони дійсно потрібні комусь 
та ніхто не збирається їх кидати з їхніми переживаннями. Психологічна 
допомога таким людям повинна бути справою усієї держави, а не лише 
Міністерства оборони. 

Тобто можна підсумувати, що настала пора, коли необхідно створити 
загальнодержавну систему комплексної психологічної допомоги у по-
доланні посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців. 
Функціонування такої системи дасть змогу в повній мірі здійснювати за-
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ходи по забезпеченню та збереженню фізичного та психічного здоров’я 
учасників бойових дій. А ще вона зможе забезпечити профілактичні захо-
ди по забезпеченню їх від постстресових реакцій та підтримання бойового 
духу для виконання будь-яких завдань на благо країни. 
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ЕМОЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ В УМОВАХ 
СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Наукова розробка проблеми догляду за хворими дітьми в педіатричних 
стаціонарах обумовлюється рядом фізіологічних і психологічних особли-
востей дітей, зокрема особливостями їхньої емоційної сфери та високою 
значущістю емоційного життя дитини для її благополуччя і розвитку.

Правильне розуміння емоційних станів дітей та їх внутрішніх резер-
вів, які можуть бути задіяні для полегшення ситуації дитини в умовах 
госпіталізації, дасть змогу не лише покращити загальний емоційний стан 
дітей, але й пришвидшити їх одужання. Актуальність, значущість і не-
достатня наукова розробка проблеми емоційних особливостей, процесів 
та станів у дітей в умовах лікування у стаціонарі, обумовили вибір теми 
цього дослідження.

Емоції являють собою певну форму відображення дійсності. З їх до-
помогою відбувається психологічна регуляція поведінки людини. Вони 
можуть як сприяти організації та активації діяльності, так і призводити 
до її руйнування. Емоції тісно пов’язані з мотивами поведінки. Вони ре-
гулюють за допомогою емоційної корекції поведінку людини та сприяють 
реалізації її ціннісних настанов. Саме емоції розглядаються як особлива, 
«випереджаюча» форма відображення дійсності [3].

Емоційний компонент у структурі особистості є провідним, бо влас-
не ставлення особистості до оточуючого виникає в процесі накладання 
її емоцій на предмет, що певною мірою усвідомлюється, пізнається нею. 
Це ставлення характеризує ступінь її інтересу, сила її емоцій, готовність 
до прояву їх в поведінці [4].

Вивченням емоційної сфери людини та її особливостей і проявів у ді-
тей, зокрема – тривожності та інших емоційних станів, займалися багато 
психологів: Вілюнас В.К., Ізард К., Кочубей Б., Новікова О. та інші вчені. 

В життєдіяльності дитини емоції відіграють провідну роль. Емоцій-
ність – основна психофізіологічна особливість дитячого віку. Емоції 
зумовлюють специфіку саморегуляції, разом з когнітивними процесами 
емоції виконують оцінно-регулюючу функцію у людських взаєминах.

Найважливішим чинником впливу на емоційний стан для дитини є 
оточуюче середовище.

Порушення емоційного балансу, домінування негативних емоцій та 
станів, викликають емоційні розлади, відхилення в розвитку особистості. 
Отже, для нормального розвитку і психічного здоров’я дитині потрібна 
збалансованість емоцій [2].
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Кожна дитина є неповторною, в тому числі – й в емоційному вимірі, 
тому кожна з них по-своєму реагує на одні й ті самі події. Індивідуальні 
емоційні особливості дитини – це і сором’язливість, нерішучість, замкне-
ність чи, навпаки, товариськість, життєрадісність, відкритість. Саме ці 
індивідуальні риси та емоційні прояви обумовлюють своєрідність поведін-
ки дітей, в тому числі – у новому середовищі, яка визначається умовами, 
в яких перебуває дитина.

Перебування у лікарні – є безумовно тяжким для дитини. В умовах 
стаціонару діти почуваються одинокими серед незнайомих людей. Біль-
шість дітей переживають почуття страху перед можливим болем, проце-
дурами і невідомими медичними маніпуляціями. Лікарняна обстановка 
справляє не дуже втішний вплив на дитячу психіку, діти відчувають 
так звану «сепараційну тривогу» (страх розлуки з батьками), щодо якої 
Я.Гошовський зазначає, що «відносна ізоляція як ключова детермінанта 
закладової депривації спричиняє конфліктність самоусвідомлення дітей, 
впливає на адекватність-неадекватність їхніх поведінкових реакцій, про-
низуючи їх емоційною неврівноваженістю, жорстокістю, байдужістю і 
агресивністю» [1, с. 90].

Явище госпіталізації, відрив від сім’ї, часто позначаються не лише 
на психічному стані дитини, а й на фізіологічному (оскільки ці стани 
корелюють між собою): астенічний синдром, порушення сну, зниження 
апетиту, підвищена фізична та психічна втома, вегетативні порушення ( 
головні болі, пітливість, тахікардія, брадикардія, запаморочення і т ін.), 
може також виникати енурез.

Відтак, персоналу лікувальної установи необхідно не лише забезпечити 
якісне лікування дитини, а й допомогти їй в подоланні почуття страху, 
тривожності та самотності.

Здійснене нами емпіричне дослідження емоційних проявів у дітей в 
умовах стаціонару засвідчило, що більшість обстежених дітей, а це 57% 
при перебуванні у лікарні виявляють підвищену тривожність, агресив-
ність, замкнутість, пригніченість, тужливість.

Діти із високим рівнем тривожності поводять себе скуто та напруже-
но, вони емоційно вразливі, багато плачуть, сумні, погано сплять. Діти 
з середнім рівнем тривожності неспокійні, нерішучі, обережні та боязкі. 

Це свідчить про дестабілізуючий вплив хвороби та госпіталізації на 
емоційний стан дитини. 

Не всі діти, як свідчать результати, тривожні та агресивно налаштовані, 
а, отже, індивідуальні емоційні особливості дитини зберігають свій вплив 
на її самопочуття і поведінку і в умовах госпіталізації.

В дослідженні виявилися певні відмінності у емоційних проявах у 
хлопчиків і у дівчаток. Зокрема, замкненість, печаль, боязкість та три-
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вожність виявилися більше властивими хлопчикам, а образливість і де-
монстративність – дівчаткам.

Отже, результати дослідження підтвердили висунуту на його початку 
гіпотезу про те, що хвороба та перебування у лікарні не нівелюють емо-
ційну індивідуальність дітей, водночас у більшості з них мають місце 
прояви тривоги та інших негативних емоційних станів.

Загалом дослідження засвідчило, що емоційна сфера особистості ди-
тини та емоційні стани, які виникають у її житті, зокрема – при захворю-
ваннях та пов’язаних із ними госпіталізаціях, мають свої особливості і 
закономірності, які важливо вивчати, щоб мати можливість регулювати 
їх в інтересах благополуччя дитини.
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ЕМОЦІОГЕННИЙ СТРЕС ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВИРІШЕННЯ
Слово «стрес» сьогодні є дуже поширеним. Його застосовують, коли 

мова йде про напругу й непорозуміння у міжособистісних стосунках, 
про переживання за стан здоров’я власний чи близьких людей, про ве-
лике навантаження учнів у школі та дорослих на роботі тощо. Стресом 
пояснюють виникнення та загострення хронічних хвороб, пригнічений 
настрій, помилки в роботі, афективні спалахи.

Ситуацій, які можуть призвести до стресу, в житті сучасної людини є 
дуже багато: погана екологія, інфекційні хвороби, важка тривала праця, 
смерть близької людини, розлучення, переїзд, конфлікти вдома і на ро-
боті, лавина інформації, і особливо – негативної, матеріальні труднощі, 
іспити та співбесіди… На жаль, сьогодні стрес став майже нормою життя 
для більшості людей.

При цьому, тих, хто може похвалитися відмінним самовладанням, врів-
новаженістю, емоційною стійкістю та високою витримкою, не так вже і 
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багато. Хтось намагається не помічати впливу стресу й не думати про те, 
що можна і потрібно робити задля уникнення його негативних наслідків. 
Проте інтенсивні та тривалі стресові стани помітно підривають здоров’я, 
в деяких випадках спричиняють важкі неврози, а інколи – й психози, та 
в цілому знижують якість життя.

Натомість люди, які вміють справлятися зі стресом, ведуть повноцінне 
життя. Вони з легкістю долають усі труднощі, як правило, у них залиша-
ється вдосталь енергії та сил і на роботу, і на друзів, і на розваги.

Проблема стресу привернула увагу вчених вже досить давно, проте 
її глибоке наукове усвідомлення відбулось лише у середині минулого 
століття. Основоположником систематичних досліджень стресу став Г. 
Сельє, який визначав стрес як загальний адаптаційний синдром та роз-
глядав його з психофізіологічної точки зору, зважаючи на пов’язані з ним 
фізіологічні реакції організму людини. Згідно класичної концепції стресу 
Г.Сельє, в перебігу стресового стану виділяються стадії тривоги, адап-
тації та виснаження. Відповідно до свого змісту, стрес може спричиняти 
як деструктивні, так і адаптивні (конструктивні) реакції.

Надалі дослідження стресу набули значного поширення в психології – 
як у зарубіжній, так і у вітчизняній. Було встановлено види, стадії, причи-
ни та наслідки переживання стресу, напрацьовано пропозиції з подолання 
негативного впливу стресу на життєдіяльність людини.

Р.Лазарус та С.Фолкман у своїх працях аналізували повсякденний 
стресс і підкреслювали значущість суб’єктивної когнітивної оцінки 
чинників стресу – стресорів – для благополуччя особистості. У.Кеннон, 
реалізуючи у вивченні стресу ідеї системного підходу, наголошував, що 
організм відповідає на будь-який вплив цілісно, реагуючи на всіх рівнях 
організації. А.Біллінгс та Р.Моос вперше виділили способи поведінки, які 
несуть в собі втручання в ситуацію та запобігання стресу. Цей напрям 
продовжили А.Хаммер та М.Зейднер, які запропонували способи пове-
дінки для подолання важких ситуацій. Х.Томе диференціював поведінку, 
що долає стресові ситуації за груповими категоріями.

Значну увагу проблемі стресу приділяли радянські вчені В.О.Бодров, 
Л.П.Гримак, Є.П.Ільїн, Л.О.Китаєв-Смик, В.І.Лебедєв, Н.Д.Левітов, 
В.Л.Марищук, В.С.Мерлін, Т.А.Немчин. Суттєвий внесок у вивчення 
закономірностей стресу та супутніх йому станів внесли та продовжують 
вносити українські вчені В.О.Моляко, О.К.Напрєєнко, М.М.Островський, 
Т.Е.Марчук, О.Г. Сиропятов, О.В.Друзь, Т.А.Золотарьова, С.І.Табачніков. 
Проблематикою стресу займаються також А.Леонова, Т.Крюкова, М.Па-
дун, Г.Моніна, Л.Головей. Важливі напрацювання в галузі вирішення 
емоціогенного стресу були здійснені Ю.М.Орловим.

Залежно від критеріїв стрес буває: за тривалістю – хронічним і гострим, 
за змістом впливу – фізіологічним та психологічним. Фізіологічний стрес 
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в залежності від чинників може бути механічним, хімічним, біологічним, 
фізичним, травматичним та посттравматичним. Різновидами психологіч-
ного стресу є інформаційний та емоційний (або емоціогенний – оскільки 
чинником цього виду стресу є так звані «емоціогенні ситуації» та поро-
джені ними інтенсивні емоції).

Емоціогенний стрес, як різновид психологічного, може впливати на 
життєдіяльність людини як негативно, так і позитивно – в залежності 
від його сили і тривалості. Емоціогенні ситуації можуть мати і корис-
ний вплив на організм і особистість та викликати конструктивний стрес, 
який підвищує психологічну та фізіологічну витривалість, спонукає до 
дій і пошуку шляхів для вирішення проблем, допомагає грамотно і ра-
ціонально вирішувати повсякденні задачі. Але тривалий та інтенсивний 
емоціогенний стрес безумовно може призвести до негативних наслідків, 
і навіть радісні емоції надмірної сили можуть перевантажувати організм, 
тому все повинно бути в міру і збалансовано.

Неоднозначність ролі емоціогенного стресу змушує вчених на по-
дальше його вивчення та пошук шляхів конструктивного реагування на 
стресогенні ситуації.

Наприклад, встановлено, що всім знайома рефлексія є дуже потуж-
ним засобом уникнення негативних наслідків емоціогенного стресу. Під 
рефлексією розуміється пізнання себе та свого внутрішнього світу. Роль 
впливу рефлексії на вибір стрес-долаючої поведінки виявляється в тому, 
що рефлексивні особистості обирають більш адаптивні та ефективні стра-
тегії. Йдеться про так зване «саногенне мислення» – особливий стиль мис-
лення, який характеризується життєрадісним світосприйняттям, здатністю 
сприймати і акумулювати позитивні емоції. Саногенне мислення сприяє 
успішній діяльності особистості, а позитивне ставлення до дійсності та 
оптимістичність полегшує процес врегулювання емоцій.

Значний внесок у віднаходження шляхів конструктивного реагування 
на стресогенні ситуації зробив А.Елліс своєю раціонально-емотивною 
терапією. Мета раціонально-емотивної терапії заключається не в тому, 
щоб емоції повністю виключити, а в тому, щоб звільнитись від надмірних 
емоцій і переживань в проблемних ситуаціях. Її основою є раціональне 
мислення, як таке, що відповідає дійсності і викликає появу адекватних 
емоцій на противагу ірраціональному, яке спотворює реальність і викли-
кає тривалі негативні емоції.

Проблема стресу залишається актуальною на теперішній час, оскільки 
складність життя залишається високою, і кожна людина відчувала, від-
чуває і буде відчувати її вплив на собі. Динаміка досліджень свідчить, 
що окрім знань про причини та наслідки переживання стресу, які вже 
напрацьовані вченими, ще залишається велика кількість питань щодо 
конкретної специфіки стресогенних чинників, стилів реагування на них 
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різними людьми тощо, а також методів і засобів вирішення стресових си-
туацій. Відтак, дослідження цих питань та здобуття нових конкретних та 
загальних наукових знань продовжує залишатися значущим і актуальним.
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ВПЛИВ РАННІХ ДИТЯЧИХ ТРАВМ НА 
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

Проблема психічної травматизації в дитинстві є однією з найбільш 
актуальних в науці протягом багатьох останніх років. Її вивчення обумов-
лено запитами психологічної практики, оскільки людське життя включає 
в себе безліч біологічних і психологічних травматичних переживань. Сам 
процес появи в цьому світі часто стає фізичною та емоційною травмою. 
Важкі життєві ситуації супроводжують дитину і в самій, здавалося б, ща-
сливій порі його життя – дитинстві. Це можуть бути випадки жорстокого 
тілесного поводження, ситуації розлуки і втрати значущих осіб, втрата 
нормальної функціональності через хвороби і каліцтва, холодність і емо-
ційне відкидання з боку батьків[1].

Характерно те, що травма не завжди проявляється в чистому вигляді, 
як хворобливий спогад або переживання, вона стає як би «збудником 
хвороби» і викликає симптоми, які потім, знайшовши самостійність, за-
лишаються незмінними. Істотна відмінність психічної травми від фізич-
ної в тому, що вона невидима і об’єктивується за непрямими ознаками, 
головним з яких є душевний біль. 

Ерік Еріксон розвинув теорію Фрейда, підкресливши психосоціальні 
результати розвитку. На кожній психосоціальній стадії вирішується ос-
новний психосоціальний конфлікт. Якщо результат позитивний, то людина 
формує навички і відносини, що дозволяють їй зробити конструктивний 
внесок в життя суспільства. Особлива перевага психоаналітичної точки 
зору полягає в тому, що вона розглядає унікальну життєву історію ін-
дивіда як гідну вивчення та розуміння. Відповідно, з цією точкою зору 
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представники психоаналітичного підходу використовують в своїй роботі 
клінічний метод, який синтезує інформацію з різних джерел в детальну 
картину особистості конкретної дитини. [2].

Психоаналітична теорія стала основою численних досліджень з різних 
аспектів емоційного і соціального розвитку, включаючи прихильність 
маленької дитини до людині, що за нею доглядає. Епігенетична теорія Е. 
Еріксона наглядно демонструє основні етапи розвитку дитини, на якість 
проходження яких прямо впливає поведінка, реакції, приклад батьків. 
Не можна замовчувати і про роль обізнаності та грамотності останніх 
в аспектах виховання. Батьки часто можуть через незнання ненавмисно 
завдати шкоди психіці дитини своїми діями [3].

Емоційні прояви матері, якість її турботи та догляду за дитиною фор-
мує в останньої так звану базисну довіру, від якої потім прямо залежить 
ступінь довіри людини до світу вже у дорослому віці. Роль соціуму теж 
не варто недооцінювати в аспектах впливу на розвиток дитини. К.Г.Юнг 
так висловлювався стосовно підходів до виховання: «Ніхто не в змозі 
виховати особистість, якщо сам наставник не є особистістю». 

Л.С.Виготський та М.Монтессорі досліджували аспект «сензитивного 
періоду». З дослідження Виготського можна чітко дослідити на прикладах 
так званих «дітей-мауглі» важливість своєчасного розвитку певних нави-
чок в період дитинства, наприклад, мови. Дитина, яка живе поза соціумом 
до моменту виповнення 3-х років не опановує навичку володіння мовою. 
Але таке можливо навіть якщо малюк знаходиться під впливом соціуму. 
Головну роль тут відіграє якість взаємодії оточуючих з дитиною. 

Р. Шпіц досліджував феномен «госпіталізму» - дослідження прово-
дились у притулках, в яких утримувалися діти, розлучені з матерями, які 
порушили закон. У ті часи в притулках США до немовлятам ставилися 
наступним чином: «Няня бере дитину на руки тільки для того, щоб наго-
дувати її, зберігаючи при цьому повну байдужість, характерну для тих, 
хто формально дбає про чужу дитину». Результати дослідження розкри-
вали проблематику поведінки немовлят, депривація яких була настільки 
значна, що у них розвинувся стан важкіший за анаклітичну депресію, 
названу Шпіцем синдромом госпіталізму [4].

Але що можна сказати з приводу батьків, які травмують психіку дитини 
навмисно? Ці батьки, як правило, страждають від різного роду хімічних 
залежностей. В цьому теоретичному досліджені були окреслені причини 
та передумови виникнення в дітей старшого віку залежної поведінки. Так, 
більше 50 відсотків впливу мають травматичні дії батьків у відношенні 
до дитини. Якщо до останньої постійно ставляться погано вдома: знуща-
ються, принижують, завдають фізичного та емоційного болю - дитина 
часто шукає заміну в позитивних емоціях в чомусь іншому, навіть якщо 
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це будуть штучно створені відчуття за допомогою вживання хімічних  
речовин або алкоголю. 

Отже, найбільша потреба кожної людини полягає в тому, щоб дати 
можливість розкритися неповторності та цілісності власної внутрішньої 
сутності, яку позначають поняттям «особистість». Пролонговані дитячі 
травми можуть мати дуже негативні наслідки в дорослому віці, аж до утво-
рення девіантних/патологічних проявів поведінки. Виходячи з результатів 
теоретичного дослідження проблематики травмівних подій в дитинстві, 
можна зробити висновок, що саме батьки, як наставники, несуть основну 
відповідальність за формування особистості дитини від віку немовлят до 
моменту її повноліття [5].
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МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ В КОНТЕКСТІ 
ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ

Відношення до осіб протилежної статі, безумовно, не є сталим про-
тягом життя. В основі цієї динаміки лежить не тільки прагнення людини 
створювати близькі стосунки, але й статева ідентифікація, яка в сучас-
ному світі здійснюється на межі конфлікту між прискоренням статевого 
розвитку дітей та їх недостатнім рівнем обізнаності у темі стосунків вза-
галі. Крім того, статево-рольові відношення в сучасному світі ускладнені 
новомодними тенденціями, з якими часто не можуть розібратися навіть 
люди дорослого віку. Інтерес же до міжстатевих відносин проявляється 
ще в зовсім маленькому віці [5]. І якщо особи будь-якої статі не навчаться 
аналізувати свої почуття та правильно їх визначати, вони, по суті, будуть 
приречені на страждання від нетривалих та болісних

Основа цих страждань лежить саме в непорозумінні з протилежною 
статтю, сором’язливості, нездатності до комунікації та співпраці.

Вчені на протязі довгих років досліджували проблеми статевої іден-
тифікації, статево-рольової комунікації тощо. Зокрема: Т.А. Репіна до-
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сліджувала емоційно-особистісні відносини дошкільнят, щоб встановити 
вік актуалізації інтересу до протилежної статі; Е. Еріксон вивчав основні 
психологічні проблеми кожного періоду в житті людини, щоб визначити 
основні задачі розвитку кожного етапу дорослішання; В.Е. Каган визначав 
емоційні установки дітей 4-6 річного віку – це дало можливість зрозуміти 
менталітет дошкільнят; І.С. Кон аналізував психологію юнацького віку, 
як один із найгостріших періодів в житті кожної людини [2].

На сьогоднішній день немає чіткого виділення етапу, на якому фор-
муються основні засади відношення до осіб протилежної статі. Проте 
актуальність даної теми зумовлена не тим, що кожен з авторів має свій 
погляд на те, що саме впливає на статеву ідентифікацію дитини та її 4 
наступну комунікацію з особами протилежної статі, а той факт, що люди 
всіх віків бажали і будуть бажати створювати сосунки. І головна в них 
мета при цьому – як же створити щасливі стосунки.

Але вказуючи на нечіткість самого поняття «відносини» і на нероз-
робленість шляхів і методів його вивчення, Л. І. Божович також вбачала 
суб’єктивний і об’єктивний аспекти цього поняття,також виділяють різні 
види відносин.

Функціонально-рольові відносини представлені у вигляді ролей, норм, 
цінностей, властивих даній культурі. Ці відносини є тим матеріалом, на 
основі якого відбувається процес соціалізації дитини. Ці відносини зафік-
совані в специфічних сферах соціальної життєдіяльності дітей: трудовий 
(в формах самообслуговування), навчальній та ігровій. 

Емоційно-оцінні відносини виявляються в емоційних уподобаннях - 
симпатії і антипатії, дружби, прихильності. Цей тип відносин з’являється 
в онтогенезі досить рано. Головна функція - здійснення корекції поведін-
ки однолітка відповідно до нормам спільної діяльності. Якщо одноліток 
слідує цим нормам, то він оцінюється позитивно, якщо відходить від них, 
то виникають скарги дорослому, що направляються бажанням дитини 
підтвердити норму. 

Формування особистісно-смислових відносин обумовлено перетворен-
ням в ході спільної діяльності соціальної позиції дитини. Це відносини, 
при яких мотив одного суб’єкта набуває для спілкується і чинного з ним 
іншого суб’єкта особистісний сенс «значення - для - мене» [1, c.45].

Також значна кількість експериментальних досліджень була присвя-
чена реальним контактам дітей та їх впливу на становлення дитячих від-
носин. Серед цих досліджень можна виділити два основних теоретичних 
підходи [4]: 

– Концепція діяльнісного опосередкування міжособистісних відносин 
(А. В. Петровський); 

– Концепція генезису спілкування, де взаємини дітей розглядалися 
як продукт діяльності спілкування (М. І. Лісіна).
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У теорії діяльнісного опосередкування головним предметом розгляду 
є група, колектив. Спільна діяльність при цьому є системоутворюючою 
ознакою колективу [4]. Далі вступає в силу відмінності стосунків у до-
шкільному віці.

Період з одного до шести років вважається дуже важливим у форму-
ванні гендерних уявлень. Виділяють такі 3 етапи становлення гендеру: 

  1) маркування гендеру. До 2-3 років дитина вже знає, хто вона – хлоп-
чик чи дівчинка, і відповідно позначає себе; 

  2) гендерна стійкість. У дітей 3-4 р. формується стале уявлення про те, 
що дівчинка стане згодом жінкою, а хлопчик – чоловіком. Але на цій стадії 
діти ще не розуміють, що стать є незворотнім феноменом, вони вважають, 
що завдяки зовнішнім змінам можна змінити свою статеву належність;                    

  3) гендерна незворотність. Дитина  знає, що незважаючи на її праг-
нення, змінити свою стать їй не вдасться, і що стать не залежить від того 
який одяг, зачіску дитина носить, якими іграшками грається. Формування 
константної статевої ідентифікації у дитини продовжується в період від 
2 до 7 років [3].

Також одна з особливостей поведінки хлопчиків і дівчаток молодшого 
шкільного віку - освіту однорідних по підлозі груп (гомогенізація), відно-
сини між якими часто описуються як «статева сегрегація» [3, c.45]. Діти 
розбиваються на два протилежні табори - хлопчиків і дівчаток - зі своїми 
правилами і ритуалами поведінки; зрада «своєму» табору нехтується і за-
суджується, а ставлення до іншого табору приймає форму протистояння. 
Ці зовнішні прояви психосексуальної диференціації та статевої соціалі-
зації є наслідком психологічних закономірностей.

Ще одним наслідком різних стереотипів дитячої поведінки є те, що у 
чоловіків і жінок формуються абсолютно несхожі один на одного способи 
групової взаємодії.

У групах хлопців вся увага акцентується на особистих перевагах кож-
ного члена групи.

Дівчата ж у своєму колі обговорюють літературних і реальних «прин-
ців», починають збирати портрети улюблених артистів,тощо.

Коли настільки несхожі по поведінці хлопців та дівчат виявляються 
разом, хлопчикам завжди вдається захопити першість [7]. Дівчата зовсім 
не пасивні в групі одноліток, але в змішаній групі вони завжди виявляють-
ся на других ролях, дозволяючи хлопчикам встановлювати правила гри

У підлітків ж спілкування дівчат виглядає більш пасивним, зате більш 
дружнім і вибірковим. Дівчата, навпаки, вступають у контакт головним 
чином з тими, хто їм подобається. А хлопчики тяжіють до більш екстен-
сивного, а дівчатка – до інтенсивного спілкування; хлопчики частіше 
грають великими групами, а дівчатка - по дві чи по три.
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Отже, кожен з них веде себе по-різному, хлопчики наділені одними 
особливостями, а дівчатка іншими.
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МИСТЕЦТВО ДІЯТИ В СВІТІ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

На даний час, за думкою Клауса Шваба, світ перейшов до 4 промисло-
вої революції, яка не мала аналогів у минулому досвіді людства.

Характер змін масштабний, світова історія ще не знала такої епохи – 
часу великих можливостей та потенційних загроз.

Сучасні технологічні зміни надають нам можливість роздумів, хто 
ми є насправді і як ми відчуваємо цій світ. Чим більше роздумів щодо 
можливостей використовувати досягнення промислової революції тим 
більше ми вдивляємося в самих себе та в базові соціальні моделі з метою 
зробити цей світ кращим.

Ці зміні ставлять перед людством нове питання – хто Я, як мені діяти у 
цьому технологічному світі, який мій шлях, який шлях людства. Ці зміни 
ведуть до більш глибокого вивчення людської природи та сутності. Ба-
гато психологів це вже робили, а саме З.Фрейд та його образ трирівневої 
людської душі: «Воно», «Я», «Над-Я», К.Юнг, А.Маслоу, Р.Ассаджиолі 
звертають увагу на духовну складову людини. Християнський образ лю-
дини Тіло – Душа – Дух  з розвитком матеріалістично орієнтованих наук 
майже повністю втратив своє значення. Р.Штайнер показав яке величез-
не значення має розуміння тристороннього образу людини для усіх сфер 
життя. Взявши за основу цей образ людини, він у своїй теорії антропо-
софії висловив ряд практичних  думок, що дали поштовх для розвитку 
педагогіки та олігофренопедагогіки, психології та психіатрії, медицини 
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та фармакології, нетрадиційної медицини, сільського господарства та 
між іншим, формування соціальних структур у гуманні соціальні спіль-
ноти. Тіло, душа і дух – це три виміри неподільної людської природи. 
Тобто, ми можемо розглядати людину як біологічну постать, як душевну 
постать та духовну постать. Також, Р.Штайнер, наголошує, що людина 
існує у трьох діях -  мисленню, відчутті та волі. Все, що відбувається в 
емоційній сфері, є результатом взаємодії сприйняття та волі. Здатність 
до емпатії підтримує наш живий зв’язок із зовнішнім світом, а воля надає 
змогу нести цей імпульс у світ.

Глобальна сутність 4 промислової революції полягає у інтеграції ве-
ликої кількості наукових дисциплін та відкриттів. Як тут діяти людині? 
Як проявляти своє Я через мислення, відчуття та волю?

Перш за все потрібно розвивати комунікативну емпатійність через 
навички активного слухання, тобто робити своє спілкування здоровим, 
таким, де буде почута думка кожного, та ця думка буде максимально 
правильно зрозуміла. 

По – друге, як технології інтегруються і мають глобальний охват, так 
і людині потрібно максимально розширювати свої кордони. Потрібно 
більш уважніше прислухатися до своїх імпульсів, нових ідей, проектів 
та здійснювати їх через об’єднання з іншими людьми та спільнотами.

Для цього, потрібно дуже чесно відповісти собі на  такі питання:
1. Які є в моєму оточенні люди що мають схожі зі мною погляди.
2. Які є в мене практичні ідеї, які я можу втілювати та реалізовувати 

у своєму повсякденному житті
3. Які люди з мого оточення можуть поділитися своїми думками у 

пошуках найкращого рішення
4. Які  є інші засоби, які можуть допомогти у реалізації  моєї ідеї
5. Які можуть бути перешкоди у вирішенні цієї проблеми
6. Які є ще люди, які можуть допомогти у вирішенні цієї проблеми
7. Що я можу зробити для підтримки інших, що інші зможуть зробити 

для підтримки мені.
Наступним кроком повинна стати діЯ, конкретна реалізація вищеза-

значених питань.
Таким чином,  людина, в епоху глобальних інформаційних змін може 

також нести собою ці зміни. Через душевність, через укріплення свого 
духу, через нові здорові думки  та через глобальне здорове спілкування 
з всесвітом та його зміни на краще.
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ЧИННИКИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ У ПОДРУЖЖЯ 
ЗІ ЗНАЧНИМ ШЛЮБНИМ ДОСВІДОМ

Проведений аналіз наукових джерел, зокрема, робіт О. Альошина, М. 
Боришевського, Г. Балла, К. Роджерса, В. Ядова, М. Рокича надає  можли-
вість  проінтерпретувати поняття «задоволеність шлюбом» як суб’єктивне 
сприйняття подружжям крізь призму соціокультурних норм ефективності 
функціонування сім’ї щодо задоволення їх індивідуальних потреб. Неза-
доволення особистих потреб у шлюбі є одним з чинників, що впливає на 
задоволеність шлюб [2] . 

Ціла когорта фахівців визначають задоволеності шлюбом  як внутріш-
ню суб’єктивну оцінку, ставлення подружжя до власного шлюбу [1]. На 
думку сучасних вчених (Т. Гурко, Т. Андрєєва, С. Голод, Ю.Альошина, Л. 
Гозман), стабільність сім’ї та задоволеність шлюбом не взаємовиключні 
поняття, вони мають багато спільного.  

У теоретичному дослідженні нами було виокремлено, що на задово-
леність шлюбом впливають такі чинники: особистісні та сімейні цінно-
сті, особливості шлюбного укладу, розподіл сімейних ролей, подружня 
сумісність тощо [1-5]. Сучасні психологи довели, що більш високий сту-
пінь задоволеності шлюбом спостерігається у чоловіків, ніж у жінок [5]. 
Також на ступінь задоволеності впливає наявність дітей -  при наявності 
дітей, вона зростає.

Наше дослідження дозволило також виявити, що задоволеність по-
дружніми взаєминами багато в чому залежить від того, в якій мірі кожен 
з подружжя відчуває радість, задоволення від спільного життя. У разі 
якщо не задовольняються ті чи інші потреби особистості або задоволь-
няються в мінімальному ступені, можуть відбуватися різні порушення в 
системі життєдіяльності особистості. Дослідження проблеми первинної 
та вторинної шлюбно-сімейної адаптації дозволило прийти до висновку, 
що процеси сімейної адаптації, що відбуваються в конкретній родині, 
зазнають різних трансформацій, що призводять до глибоких змін в життє-
діяльності сім’ї. Соціальне значення стабільності шлюбу полягає в тому, 
що воно визначає стабільність заснованої на шлюбі сім’ї. 

В процесі емпіричного дослідження, в якому взяли участь подружжя 
зі значним досвідом перебування у шлюбі та різним рівнем задоволеності  
шлюбом було виявлено, що  як у чоловіків, так і у жінок задоволеність 
шлюбом обумовлена більш високою оцінкою своїх взаємин, більшою 
виразністю в відносинах емоційного компоненту. Для задоволених шлю-
бом чоловіків більше значення має сексуальна сфера відносин, а у жінок 



256                       Сучасні тенденції прикладної психології

задоволеність більш виражена при можливості проявляти романтичний 
стиль любові в подружніх взаєминах.

У сім’ях з високим рівнем задоволеності шлюбом у подружжя відсут-
ні відмінності за основними показниками сімейного благополуччя: для 
них більш значущою представляється роль дітей в житті; вони в більшій 
ступені  орієнтовані на партнерство в сімейних відносинах, що проявля-
ється в схильності до спільної діяльності у всіх сферах сімейного життя; 
в їх в подружніх відносинах досить значима сексуальна сфера і виражена 
орієнтація на традиційно представлену романтичну любов.  

У сім’ях з середнім рівнем задоволеності шлюбом важливими пред-
ставляються взаємини подружжя і розуміння, наявність дітей в шлюбі, 
вони більш  орієнтовані на спільну діяльність у всіх сферах сімейного 
життя. Чоловіки в таких сім’ях автономні і вважають за краще розділь-
ну діяльність, вони більше орієнтовані на рівність відносин у шлюбі, в 
той час як дружини тяжіють до патріархального типу відносин, тобто до 
верховенства чоловіка.

Проаналізувавши показники ціннісної сфери у респондентів було 
виявлено також ще один чинник -  соціальна зрілість, що характеризує 
задоволення шлюбом подружжя як відповідальне, яке розуміє суть взя-
тих на себе обов’язків, притримується цих зобов’язань тощо.  Також 
було виявлено, ще один критерій гармонізації подружніх стосунків – це  
«готовність до шлюб». 

Наступний вагомий чинник, що забезпечує задоволеність у шлюбі 
це - високий рівень матеріальних домагань, який підкреслює значимість 
фінансової забезпеченості сім’ї, спроможність забезпечити високі за-
пити, в тому числі і матеріальні, а також сміливість-ризикованість. Цей 
чинник характеризує спрямованість подружжя  на отримання найвищого 
матеріального благополуччя для всіх членів сім’ї при збереженні розваж-
ливості у використанні ресурсів та  сміливість в реалізації поставлених 
цілей. Зацікавленість чоловіка та дружини в матеріальному благополуччі, 
в підвищенні рівня матеріальних благ для членів своєї сім’ї як спільна 
цінність сприяє згуртованості. При цьому, можна припустити, що на-
явність даної цінності тільки у одного з подружжя може призводити до 
порушення відносин. 

Третій вагомий чинник задоволеності шлюбом виявився чинник «ак-
тивної співпраці», що  характеризується умінням працювати в парі, бути 
не тільки лідером, але і веденим, працювати під керівництвом іншого. Цей 
чинник  є одним з найскладніших при формуванні взаємовідносин, і не 
передбачає змагальність, конкурування, домінантність у обох подружжя.

Останнім, але не менш вагомим, чинником задоволеності шлюбом є 
«особистісна реалізація» членів сім ‘ї. У кожного з подружжя сформовано 
уявлення про місце самореалізації і повагу до  професії.  Наявність сут-
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тєвих неузгодженостей в цьому питанні також призводить до порушення  
комфорту в сімейному житті.

Таким чином, на задоволеність шлюбу впливає кілька чинників, що 
визначають цей рівень.  Водночас, ці питання потребують додаткових до-
сліджень і перебувають у сфері нашого наукового інтересу на майбутнє.
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СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Зі вступом до школи у молодшого школяра настає складний період в 
житті, тому що школа замінює все, що було до цього.  Школярам дово-
диться вчитись будувати нові стосунки з незнайомими раніше вчителями, 
однокласниками. У школі для них усе інакше: нові вимоги, інтенсивний 
режим, необхідність все встигати, зміна ігрової діяльності на навчальну. 
Нова соціальна ситуація виступає як стресогенна. Величезна роль на 
розвиток взаємостосунків в колективі, індивідуальності школяра, мо-
ральних якостей покладається, насамперед, на педагога. Тому вивчення 
особливостей взаємостосунків молодших школярів у шкільному колек-
тиві є важливим, особливо якщо в такому колективі навчаються діти з 
особливими потребами.

Протягом останніх років все більше уваги приділяється проблемам 
соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей із особливими 
освітніми потребами. Збільшується число прихильників, які визнають 
позитивний вплив «змішаного» середовища на формування особистості. 
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 
дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до людей, створює 
спеціальні умови для дітей з особливими освітніми потребами, навчає 
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дітей сприймати такими, якими вони є. У спілкуванні дуже важливим є 
необхідність зрозуміти, що кожна людина - найбільша цінність суспіль-
ства. А тому слід поважати кожного, з ким спілкуєшся. Організовані 
дитячі колективи мають вирішальне значення у розвитку та формуванні 
зростаючої особистості. Тому дуже важливо якомога раніше починати 
допомагати школярам вчитись будувати комунікативні зв’язки.

Проблема міжособистісних стосунків дітей з однолітками достатньо 
детально вивчалась В.В.Абрамєнкова, І.В.Дубровіна, М.І.Лісіна, В.С.Му-
хіна, Я.Л.Коломинський, А.М.Прихожан, Е.О.Смірнова, В.Г.Утробіна, Д.І. 
Фельдштейн та ін., психологію дитячого колективу та молодший шкільний 
вік  вивчали Л.І.Божович, Скрипченко О.В, Я.Л. Коломинський та ін. А 
також проблемами соціально-психологічної роботи з дітьми з особливими 
потребами, такі як соціальна адаптація особистості в рамках її соціалізації 
займалися Г.Андрєєва, А.Мудрик, А.Петровський; необхідність інтегра-
ції дітей з особливими потребами Н.Борисова, Е.Даніелс, А.Колупаєва, 
І.Лошакова, Л.Шипіцина, О.Ярська-Смірнова. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що досвід міжособистісних 
стосунків з іншими людьми, дорослими або ровесниками, є фундаментом 
для розвитку особистості дитини, становленням її самопізнання. Останнім 
часом особливо привертає увагу психологів і педагогів проблеми взаємо-
відносин дітей. Вивчення питання міжособистісних відносин має не тільки 
теоретичне, але й практичне значення. Дослідження цієї проблеми багато 
в чому пов’язане з більш глибоким психолого – педагогічним вивченням 
дитини, проникненням в область контактів дітей з дорослими та ровесни-
ками. Актуальність інклюзивного навчання пов’язана, насамперед, з тим, 
що число дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно росте. 
Ці люди заходять серед нас і ми повинні вміти будувати взаємостосунки, 
сприймати такими як вони є, дати можливість навчатися і працювати. 
Тому усі учні мають можливість отримати досвід, знання, які сприяють 
подоланню упереджень й дискримінації та сприяють формуванню пози-
тивного ставлення до тих, хто «відрізняється».

Мета дослідження: виявити вплив дітей с особливими потребами та 
провідні чинники формування взаємостосунків в молодших школярів.

У молодшому шкільному віці групи однолітків формуються за принци-
пами статі, віку, соціально-економічного статусу родин, до яких належать 
діти. Важливу роль відіграє вчитель, який допомагає розвивати стосунки в 
групі. Система «дитина – вчитель» починає визначати відношення дитини 
до батьків і відношення дитини до однолітків. Ця система стає центром 
життя дитини. Першокласники ще не відчувають себе частиною колек-
тиву, вони прагнуть добре виконувати свою роботу, вони егоцентричні, 
незалежні один від одного. Проте починаючи з третього-четвертого кла-
су діти встановлюють більш тісні взаємини. Двоє молодших школярів 
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можуть дружити по різному, в одних дружба базується на рівноправ’ї, а 
в інших один командує – другий підкорюється. Не усім дітям добре жи-
веться у середовищі однолітків, не для всіх тут сприятливий «клімат». 
Відбувається диференціація авторитетів, статусів і престижу на основі 
неофіційних цінностей, прийнятих в самому учнівському середовищі. 
Виявляється різниця у становищі «зірок» і «відкиданих».

Для того щоб вияснити особливості взаємовідносин в групі, ми вико-
ристали соціометричну методику у поєднанні з опитувальником для діа-
гностики емпатії А. Мехрабіена і Н. Епштейна. Соціометрична методика 
дала можливість визначити, які симпатії всередині групи, хто є загальним 
улюбленцем, а кого обходять стороною. 

За допомогою діагностики емпатії А. Мехрабієна і Н. Епштейна ми 
змогли уточнити на скільки діти здатні співпереживати іншій людині, 
відчувати те, що відчуває інший, переживати ті ж емоційні стани, іден-
тифікувати себе з ним. В опитуванні взяли 20 учнів 4-го класу в якому 
навчається двоє дітей з особливими потребами. Дівчинка з особливими 
потребами теж пройшла тести за допомогою асистента учителя і подару-
вала малюнок «я в класі».

Дослідивши результати соціометричної матриці, ми виявили, що в 
групі середній рівень благополуччя, не високий КВ=12,8, що свідчить 
про низький коефіцієнт взаємності в групі, діти в класі роз’єднані на 
пари та мікрогрупи, також в групі відсутня вироблена громадська думка. 
По взаємовиборам ми виявили дві групи дітей з дружніми стосунками в 
складі по троє дівчат і чотири групи по дві дівчинки і по два хлопчики, 
вони вибрали один одного, що видно на соціограмі по взаємних виборах. 
Взаємостосунки в класі показують такі результати, що до лідерів потра-
пила 1 дівчинка і 1 хлопчик, в зону бажаних потрапили 3 дівчинки і 6 
хлопчиків, до зони відтиснутих потрапило 2 дівчинки та 2 хлопчики, а 
до зони ізольованих потрапили 4 дівчинки і 1 хлопчик. Лише позитивні 
вибори отримали - 5 осіб, а тільки негативні – 2 учні. Лідер серед юнаків 
має 2 позитивних вибори і 10 негативних, жодного взаємного вибору він 
не отримав. 

Ми дослідили  рівень емпатії учнів 4-го класу і сформували емпатій-
не відношення до однолітків. По даним виявлено, що в класі переважає 
низький рівень емпатії -55%. Високого рівня не набрав жоден учень, на 
другому місці по кількості відсотків займає середній рівень емпатії – 35% 
та 10% мають дуже низький рівень. Також ми виявили, що серед юнаків 
рівень емпатії розподілився по 50% на середній та низький рівні. Серед 
дівчат переважає низький рівень емпатії – 50%, лише 30% середнього 
рівня, а також 20% мають дуже низький рівень емпатії. 

В даному класі навчається двоє дітей з особливими потребами. Ці учні 
добре себе почувають в групі. Колектив толерантний з дітками, хлопчик 
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з однокласниками з початку навчального року вже не бігає на перервах, 
учні більшість часу проводять за телефонами. В дівчинки ситуація інша, 
вона має друзів з якими грає, що вона і відобразила на своєму малюнку. 
В неї є взаємовибір з дівчинкою з класу, яка знаходиться в колі бажаних. 
При дослідження емпатії ми виявили в дівчинки майже середній рівень 
емпатії, що впливає на її взаємостосунки в класі. Вона входить до мікро-
групи, яка утворилася в класі. Роблячи висновки з того, які взаємостосун-
ки в класі - рівень емпатії, грає не значну роль в стосунках в молодших 
школярів. Велику роль відіграє вчитель, який створює обстановку в групі.  
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Шелестова О. В.
Київський інститут бізнесу та технологій

м. Київ

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я, СТРЕС ТА АДАПТАЦІЯ ПІД ЧАС 
IV ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Технології створюють нові цінності, але можуть спричинити за собою 
і нові небезпеки. Четверта промислова революція висуває до людини ряд 
вимог і одне з них вміти жити в стресі. Перед особистістю постають нові 
вимоги до психічного здоров’я та адаптації до нових умов життя, стре-
состійкості, саморегуляції.

Питаннями впливу стресу на особистість цікавилися багато науковців 
і розглядали це питання на різних рівнях.

 Ю. Л. Олександрівський з емоційним стресом пов’язує напругу бар’єру 
психічної адаптації, а патологічні наслідки емоційного стресу - з його 
проривом.

К. І. Погодаев, враховував провідну роль центральної нервової систе-
ми в формуванні загального адаптаційного синдрому, і визначав стрес як 
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стан напруги або перенапруги процесів метаболічної адаптації головного 
мозку, що можуть приводити до захисту або пошкодження організму на 
різних рівнях його організації за допомогою єдиних нейрогуморальних 
і внутрішньоклітинних механізмів регуляції. Такий підхід фіксує увагу 
тільки на енергетичних процесах в самій мозковій тканині.

 При аналізі поняття «емоційний стрес» цілком природно постає запи-
тання про його співвідношенні з поняттям «емоції». Хоча в основі емо-
ційного стресу лежить емоційне напруження, ототожнення зазначених 
понять не є правомірним. 

Р. Лазарус характеризував психологічний стрес як обумовлене «за-
грозою» емоційне переживання, яке впливає на здатність людини до-
сить ефективно здійснювати свою діяльність. У такому контексті між 
емоцією (негативною за своєю модальності) і емоційним стресом немає 
суттєвої різниці, так як в якості визначального фактора розглядається 
вплив емоційного напруження на діяльність людини. У психології це 
становить традиційну і досить докладно вивчену проблему впливу емо-
цій на мотиваціонно-поведінкові реакції. У медицині основний акцент в 
оцінці сутності емоційного стресу робиться не на початкових станах, а 
на кінцевих фазах емоційно-стресового процесу, що є патогенетичною 
основою багатьох захворювань. Як вважав В. Л. Вальдман, в явищі емо-
ційного стресу слід розрізняти: 

а) комплекс безпосередніх психологічних реакцій, який в загальній 
формі можна визначити як процес сприйняття і переробки особистісно 
значущої для даної особистості інформації, що міститься в сигналі (впли-
ві , ситуації) і суб’єктивно сприймається як емоційно-негативна (сигнал 
«загрози», стан дискомфорту, усвідомлення конфлікту та інші); 

б) процес психологічної адаптації до емоційно-негативного суб’єк-
тивного стану; 

в) стан психічної дезадаптації, зумовленої емоційними для даної осо-
бистості сигналами, внаслідок порушення функціональних можливостей 
системи психічної дезадаптації, що веде до порушення регуляції поведін-
кової активності суб’єкта. 

Кожен з цих трьох станів (вони принципово зближуються із загаль-
ними фазами розвитку стресу, але оцінюються по психологічним, а не 
соматичним проявам) супроводжується, на думку авторів, широким 
комплексом фізіологічних зрушень в організмі. Вегетативні, симптомати-
ко-адреналової і ендокринні кореляти виявляються при будь-якій емоції 
або емоційному напруженні (як позитивному, так і негативному) в періоді 
психологічної адаптації до стрес-впливу і в фазі психічної дезадаптації. 
Тому по перерахуванню комплексу реакцій диференціювати емоцію від 
емоційного (психологічного) стресу, а останній від фізіологічного стресу 
поки не представляється можливим. 
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У сучасній науковій літературі під терміном «емоційний стрес» по-
значають різні стани організму і особистості: від станів, що знаходяться 
в межах фізіологічних і психологічних меж психоемоційного напружен-
ня, до станів на межі патології, психічної дезадаптації і розвиваються як 
наслідок тривалої або повторної емоційної напруги. 

Виділення категорії «емоційний стрес» і протиставлення її в якійсь мірі 
поняттю «стрес», яке, за концепцією Г. Сельє, визначається як загальний 
адаптаційний синдром, було, безумовно, прогресивним явищем. Введення 
цього поняття визначило той об’єктивний критерій, який дозволяє уза-
гальнювати величезну різноманітність зовнішніх впливів, орієнтованих 
на людину з однієї позиції, а саме з позиції їх психологічної сутності. Тим 
самим виділяється первинний пусковий (причинний) чинник, що визна-
чає подальший розвиток емоційних реакцій. Їм є психологічний стан, що 
виникає у даного індивіда у відповідь на вплив. Тому поряд з терміном 
«емоційний стрес» використовується і термін «психологічний стрес». В 
якості причин виникнення емоційного (психологічного) стресу можуть 
виступати стресори (стрес-фактори) - зовнішні і внутрішні чинники, в 
результаті дії яких людина виявляється в стресовому стані. W. Harris та 
інші класифікували стресори як психосоціальні впливи на вигляд і три-
валості. На короткий час діючі стресори: 

– пов’язані з невдачами; 
– обумовлені перевантаженнями, надмірної швидкістю і відволіканням; 
– викликають страх. 
Тривало діючі стресори: 
– боротьби; 
– небезпечних ситуацій; 
– укладення та ізоляції; 
– стомлення від тривалої активності. 
С. А. Разумов розділив стресори, які безпосередньо чи опосередкова-

но беруть участь в організації емоційно-стресової реакції у людини, на 
чотири групи. 

1. Стресори активної діяльності:
– екстремальні (боїв, космічних польотів, підводних занурень, пара-

шутних стрибків, розмінування та інші); 
– виробничі (пов’язані з великою відповідальністю, дефіцитом часу); 
– психосоціальної мотивації (змагання, конкурси, іспити). 
2. Стресори оцінок (оцінка майбутньої, справжньої чи минулої діяль-

ності): 
– «старт» -стресори і стресори пам’яті (майбутні змагання, медичні 

процедури, спогад про пережите горе, очікування загрози); 
– стресори перемог і поразок (перемога в змаганні, успіх в мистецтві, 

любов, ураження, смерть або хвороба близької людини); 
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– стресори видовищ. 
3. Стресори неузгодженості діяльності: 
– стресори роз’єднання (конфлікти в сім’ї, на роботі, в квартирі, за-

гроза або щось несподіване, але значуще, звістка); 
– стресори психосоціальних і фізіологічних обмежень (сенсорна де-

привація, м’язова депривація, захворювання, що обмежують зви-
чайні сфери спілкування і діяльності, батьківський дискомфорт, 
голод). 

4. Фізичні та природні стресори: м’язові навантаження, хірургічні 
втручання, травми, темрява, сильний звук, качка, висота, спека, землетрус.

За спостереженнями М. Горовіца, «тривалість процесу відповідного 
реагування на стресову подію обумовлюється значимістю для індивіда 
пов’язаної із цією подією інформації». При сприятливому здійсненні да-
ного процесу він може тривати від декількох тижнів до декількох місяців 
після припинення психотравмуюючого впливу. Це нормальна реакція на 
стресову подію. При загостренні відповідних реакцій і збереженні їхніх 
проявів протягом тривалого часу варто говорити про патологізації проце-
су реакції у відповідь. Взагалі ж у процесі реакції на відповідь стресовій 
події М. Горовиц виділяє чотири фази: фазу первинної емоційної реакції; 
фазу «заперечення», що виражається в емоційному заціпенінні, приду-
шенні й уникненні думок про те, що трапилося, уникненні ситуацій, що 
нагадують про психотравмуючу подію, фазу чергування «заперечення» 
і «вторгнення» («вторгнення» проявляється в спогадах про психотрав-
муючу подію, снах про подію, підвищеному рівні реагування на все, що 
нагадує психотравмуючу подію); фазу подальшої інтелектуальної і емо-
ційної обробки травматичного досвіду, що закінчується асиміляцією або 
акомодацією до нього.

Також існують психологічні моделі та теорії професійного стресу 
описані в роботах В. А. Бодрова. За його словами існує ряд моделей про-
фесійного стресу, серед яких найбільш відомою є так звана Мічиганська 
модель (і її варіанти), створена в Інституті соціальних досліджень Мічи-
ганського університету (США). Ця модель стресу, викликаного соціаль-
ним оточенням, відображає особливості сприйняття людиною чинників 
цього оточення і її реакцій, а також можливі наслідки впливу цього стану 
на здоров’я людини. Індивідуальні відмінності і елементи соціального 
оточення можуть змінювати ці відносини (рис. 1).

 Інша відома модель професійного стресу запропонована J. E. Me. 
Grath. Відповідно до цієї моделі (рис. 2) джерелом стресу, як і в моделі 
соціального оточення, є об’єктивна (реальна) ситуація, яка за допомогою 
механізму її оцінки сприймається як суб’єктивно відображена. 
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Ця оцінка переходить в фазу прийняття рішення про прояв специфічної 

реакції, якої є, головним чином, свідома поведінка, а не поєднання пове-
дінкових, фізіологічних і психологічних реакцій, як в моделі соціального 
оточення. Хоча ці дві моделі узгоджуються між собою, вони відрізняються 
типом кінцевих результатів.
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 Рис. 1. Модель професійного стреса по D. Katz, R. Kahn

Рис. 2. Модель професійного стресу по J. E. Me. Grath
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Київський інститут бізнесу та технологій

м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ
Зростання інтересу до причинно-наслідкових, тобто мотиваційних 

особливостей вчинків тих чи інших людей, спроби знайти, що саме спо-
нукає діяти когось обраним ним способом і як взагалі відбувається процес 
мотивації – цікавив безліч психологів, філософів, соціологів та інших 
вчених ще з давніх часів. Починаючи від спостережень Аристотеля за 
особливостями самосвідомості людини та її відміну від поведінки тварин 
і до відомих досліджень Фрейда щодо впливу несвідомого на вчинки лю-
дини, грандіозної роботи з класифікації потреб, що лягла в основу відомої 
піраміди потреб Маслоу, вчені різних галузей наук намагалися зрозуміти, 
що саме рухає людину до активності. 

На сьогодні існує ціла низка різних напрямків, що досліджують пробле-
матику мотиву у контексті як розуміння причинно-наслідкових чинників 
вчинків окремої людини, так і внутрішньо чи зовнішньо направленої мо-
тивації. Виходячи з цього можемо зробити висновок, що питання особли-
вості мотиваційної сфери людини весь задокументований історичний час 
і дотепер було і є надзвичайно актуальним, масштабно дослідженим, але 
не систематизованим настільки, щоб мати єдину доведену упорядковану 
систему розуміння вчинків людини [2, 3]. 

Натепер існує ціла низка різновекторних досліджень мотиваційної 
сфери особистості, з урахуванням узагальненості мотивів груп людей, 
наприклад старшокласників (Л.З.Ребуха), психологічних компонентів, що 
входять до мотиву (Є.П.Іллін), а також безліч підходів та точок зору на 
структуру мотиваційної сфери особистості (Ф.М.Подшивайлов) та на фор-
ми і закономірності функціонування мотивації людини (М.А.Кузнєцов). 
Але цікава саме та їх частина, що зосереджена на узагальненій системі 
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підходів та на бізнесовій складовій – мотивація роботи з персоналом ком-
паній, адже все зростаюче ускладнення в професійній і особистій діяль-
ності людей при всебічному і постійному висвітлені досягнень кожного у 
соціальних мережах, відкрите підкреслення успіхів серед колег, близьких 
та друзів – все це робить вивчення сучасних досліджень мотивації пове-
дінки людини надзвичайно актуальною і цікавою проблематикою психо-
логії. Зміна життєвих орієнтирів на екологічність, закцентована позиция 
особистості на економію власного часу та неготовність цей час витрачати 
на не-егоїстичні потреби, загальне загострення вимушеної фізичної ізо-
льованості при надзвичайно легкій доступності до інформації – усе це 
формує додаткову актуальність дослідження нових робіт вчених-психо-
логів, що висвітлюють мотиваційну сферу особистості саме з огляду на 
зазначені особливості теперішнього часу. 

Інтерес до розуміння мотивів вчинків людини та спроби їх зрозуміти 
детальніше проявлявся весь задокументований час існування людства і 
вилився у безліч різноманітних теорій та концепцій, сформувавши цілу 
низку визначень на понять, не надаючи якогось конкретного, одного 
розуміння. Найбільш «продуктивним» з точки зору науковості підходів 
були ХІХ-ХХ сторіччя і сьогодення. 

Проблему мотивації в психологи досліджували такі зарубіжні та ві-
тчизняні психологи як К.Левін, А.Маслоу, Р.С.Немов, Л.Портер, Е.Лоулер, 
О.М.Леонтьєв, Ф.М.Подшивайлов, Т.М.Меденцова, Є.П.Іллін, В.К.Вілюнас 
тощо. Зарубіжна психологія виділяє відразу три принципово різні напрями у 
дослідженні мотиваційної сфери особистості: психоаналітичне, когнітивне і 
гуманістичне. Західні психологи розрізняють екстринсивну та інтринсивну 
мотивацію. Аналогічний розподіл існує і в вітчизняній психології, як «вну-
трішньо обумовлена» й «зовнішньо обумовлена» мотивація [1]. 

До форм і закономірностей функціонування мотиваційної схеми осо-
бистості відносяться потреби, інтереси, життєві орієнтири людини, що 
безпосередньо впливають на усвідомлений і неусвідомлений вибір мети 
та цілей життя. Таким чином формується особливий тип спрямовано-
сті людини зі своїми цінностями. Спрямованість, в свою чергу, формує 
стиль життя людини, «стелю» її досягнень, стиль і характер спілкування, 
судження про цінності, смислові пошуки, визначення того, що є найго-
ловнішим у житті. 

Розподіл мотивації за визначенням емоцій, що її супроводжують, дозво-
лив розділити позитивну і негативну мотивацію. За основу цього підходу 
було взято спостереження, що структурно мотивація складається з безлічі 
упереджених, зацікавлених, небайдужих ставлень суб’єкта до усього, що 
відбивається в його психіці. Вілюнас згрупував мотивацію за принципом 
актуальності мотивів, виділивши актуальні і потенційні відповідно. Саме 
потенційні мотиви формують творчу складову нашої діяльності [4]. 
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Мотивація тісно переплітається з пізнавальними процесами: сприй-
манням, мисленням, уявою та пам’яттю. Так, наприклад, зв’язок моти-
ваційних явищ з пам’яттю проявляється у тому, що процес забування є 
функцією не тільки часу, а й значущості та інтересу для особистості того, 
що забувається. Емоційна складова проявляється в мотивації тим, що 
більш елементарні форми поведінки людини – реактивні – є емоційними 
процесами, складніші – цілеспрямовані – здійснюються завдяки мотивації. 
Спрямованість розуміють як систему домінуючих мотивів, коли провід-
ні мотиви підпорядковують собі всі інші й характеризують будову всієї 
мотиваційної сфери людини. Усвідомлені та мало усвідомлені мотиви 
формують поведінку людини в новій ситуації. 

Придатні для застосування в бізнесовій діяльності теорії мотивації 
поділяють на три групи – початкові, змістовні та процесуальні. Початкові 
теорії базуються на специфічних «моделях» робітника-людини («ХY-те-
орія» і теорія «Z») і відображають зміну мотивуючого стимулу від мате-
ріального заохочення до морального заохочення. 

Основою змістовних теорій мотивації виступає визначення внутріш-
ніх збуджень – потреб, як основного збудника діяльності. Принципом 
поділення потреб є їх ієрархія від нижчих (фізіологічних) до вищих (са-
мовираження), де нижчі повинні задовольнятися першочергово, а вищі 
ніколи не зможуть бути задоволеними у повному обсязі (як і всі інші, 
також), тому процес мотивації людини через потреби є нескінченним. З 
розвитком економічних відносин й удосконаленням управління значну 
роль у теорії мотивації приділяють потребам більш високих рівнів: влади, 
досягнень і причетності. 

Процесуальні теорії мотивації базуються на визначенні того, що люди 
поводяться з урахуванням на витрачені зусилля, отримані результати, 
винагороду та ступінь задоволення [5]. 

На сьогодні найбільш застосованою та дієвою теорією мотивації пра-
цівників виступає комплексна модель мотивації Портера-Лоулера, в межах 
якої було здійснення інтеграція різних процесуальних підходів. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ ОЧИМА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Ефективність і результативність навчально-виховного процесу у вищій 
школі у вирішальній мірі залежить від двох ключових осіб – викладача та 
студента. У сфері вищої освіти студент є активним учасником спільної з 
педагогами діяльності і має право брати участь в оцінці освітньої діяльно-
сті. Від того, наскільки педагог відповідає в свідомості студентів образу 
ідеального викладача, багато в чому залежить ефективність навчального 
процесу. Опис образу ідеального викладача пов’язаний з виявленням ос-
новних критеріїв та логіки оцінки педагога студентами, що в кінцевому 
підсумку дозволяє краще зрозуміти освітні очікування і запити студентів. 
Врахування  уявлень студентів сприяє наближенню викладача до образу 
ідеального педагога, будучи одним з основних шляхів підвищення його 
успішності в очах тих, кого він навчає. Але зауважимо, що абсолюти-
зування думки студентів може призводити до ситуації, коли прагнення 
викладача до визнання в очах студента починає суперечити якості його 
педагогічної роботи.

Арефєєва М.В., Ефімова Н.С.[1], Холковська І.Л. [3], Красінська Л.Ф. 
[2] та ін. відзначають, що викладачеві, для якісного та ефективного здійс-
нення своєї професійної діяльності, необхідно мати:

1. гуманістичну спрямованість на діяльність у сфері міжособистісних 
взаємодій (учні в центрі системи цінностей педагога);

2. творчий підхід в навчанні (творчий пошук найоптимальніших рі-
шень педагогічних завдань);

3. емпатійне розуміння студента;
4. підвищену працездатність, відповідальність, цілеспрямованість і 

послідовність у своїх діях;
5. емоційну виразність і стійкість;
6. почуття гумору і оптимізм.
Мета дослідження полягає у виявлені образу викладача вищої школи, 

який найбільше імпонує студентській молоді, а відтак конструювання 
його ідеального образу очима студентів. Для досягнення цієї мети було 
проведено міні-анкетування на базі Житомирського державного універ-
ситету імені Івана Франка. Вибірка: 30 студентів з різних факультетів. 
Студентам було запропоновано на власний розсуд дати закриті і розгор-
нуті відповіді на ряд запитань. 

Відповідаючи на питання про прийнятний стиль роботи викладача, 
студентами була надана перевага демократичному (70%), 20% та 10% - 
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висловились за авторитарний та ліберальний стилі. Даючи характеристику 
рівню стосунків між викладачем і студентом, 65% віддали перевагу до-
вірливому, 18% діловому, 15% невимушеному і 2% неформалізованому. 

Найважливішими рисами викладача 38% опитаних вважають вміння 
налагоджувати взаємини зі студентами, 24% фаховість у викладанні, за-
гальну ерудованість, 16% якості характеру, 14% особисту громадянська 
позицію, 8% зовнішній вигляд. Як бачимо, акцент студенти роблять на 
комунікативних навичках викладача. 

До найзначущих рис характеру викладача: 56% віднесли чуйність і 
тактовність, 28% витримку, 16% почуття гумору. При цьому 80% вважає 
творчість необхідною рисою. Щодо неприпустимих рис викладача, то 
37% вказали на грубість, 31% лицемірство, 24% безтактність, 8% суб’єк-
тивізм. 56% бачать викладача суворим і справедливим, тоді як  44% - лі-
беральним і суб’єктивним. 83% студентів вважають, що викладач повинен 
прислухатися до думки студентів. Рейтинг професійно важливих якостей 
викладача такий: товариськість, вміння налагодити стосунки (28%), до-
брозичливість, чуйність, уважність, доброта (26%), широкий кругозір, 
ерудиція, почуття гумору (17%), високий інтелект, культура (12%). Це є 
свідченням поціновування студентами стосунків з викладачем, його рис 
характеру. Ерудованість чи глибока культура не мають для них вагомого 
значення. Ідеальний викладач загалом асоціюється з почуттям гумору, 
хорошим знанням предмету, об’єктивністю та ораторським мистецтвом. 

Що до зовнішнього вигляду викладача, то для 66,6% він є важливим.. 
Щодо переваг в одязі: 40% вбачають необхідність одягатися зі смаком, 
20% віддали перевагу класичному стилю, 10% з елементами національно-
го стилю і 30% на вподобання викладача. Тобто, для більшості студентів 
зовнішній вигляд викладача є важливим і повинен відповідати тому чи 
іншому стилю.

Амбівалентним виявилося ставлення до тези, що хороший викладач 
– це ексцентричний викладач. 36,6% підтримало цю думку, 23,3% ви-
словились проти, 40% вказали, що їм важко відповісти. Схвально оці-
нили прагнення викладача поставити в приклад інших студентів 23,3% 
респондента. Найбільше імпонують студентам певні типажі викладачів: 
«добряк»,  «вічно молодий», «професор» та «жартівник». 

Ставлення до необхідності ставити незадовільну оцінку за умови не-
готовності студентів було неоднорідним: 30% вважали це справедливим, 
3,3% - ні, 66,6% вагалися, посилаючись на необхідність враховувати 
ситуацію. 

Цікавими виявилися відповіді респондентів щодо недоліків молодих 
і старших викладачів. Молодих викладачів характеризували як надмір-
них зверхніх, недосвідчених. Позитивним вважають їхню енергійність, 
бажання розвиватися використання нових форм і методів навчання, по-
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чуття гумору. Щодо викладачів старшого покоління, то тут відмічають 
використання застарілих форм і методів навчання, нерозуміння студента 
та навіть грубіянство. Але їх козирем є досвід, знання предмету, уміння 
тримати дисципліну.

Отже, образ ідеального викладача неоднорідний у свідомості студентів. 
Проте деякі критерії оцінки викладачів є базовими і постійно виявляються 
в студентському свідомості в числі найважливіших, що характеризують 
педагогічну майстерність: «налагодження контакту з аудиторією», «вмін-
ня зацікавити студентів навчальним курсом», «доброзичливість, чуйність, 
уважність, доброта», «почуття гумору». 
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ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Вступ. Україна святкуватиме 30-річчя своєї незалежності у 2021 році. 
Незалежності, вибореної у перемогах та поразках, у звитягах та боях, 
доблесних подвигах великих діячів. Державотворча діяльність Богдана 
Хмельницького є одним із  зразків жертовності та віри у  незалежність 
України. Саме Богдан Хмельницький, на нашу думку, творець держави 
та перший її гетьман який  заклав прагнення  до свободи, підґрунтя  па-
тріотичного  мислення українців. Діяльність Богдана Хмельницького  не 
тільки визначила долю України, а й вплинула на тогочасне європейське 
політичне життя. 

З Богданом Хмельницьким, за  кількістю створених про нього праць, 
не може зрівнятися не один діяч української історії. Тяжко навіть пере-
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рахувати різновиди наукових розвідок і творів мистецтва й художньої 
літератури, в яких змальовується, описується, досліджується, згадується 
образ відомого гетьмана. 

Методи та матеріали. Необхідність міждисциплінарного підходу зумо-
вила різносторонність досліджуваної проблеми з використанням iнстру-
ментарiю полiтологiї, права, економіки та iсторiї, державознавства тощо.

Результати дослідження. Дуже важкою справою в українській історіо-
графії є формування національної української держави у 1648-1657 рр. Ця 
проблема розглядалася, зокрема, у працях В. Антоновича, Д. Багалія, М. 
Грушевського, Г. Грябанки, Я. Дзири, та ін. Ці автори, доводять думку 
про те, що у ході національно-визвольних війн у переконаннях козацької 
старшини відбулася певна еволюція від ідеї козацького самоврядування 
до утворення незалежної  суверенної держави. Військово територіальний 
поділ та систему організації публічної влади Запорозької Січі було по-
кладено в засаду державотворчого процесу. 

Актуально зауважити, що вже в передових козацьких домовленостях 
з владою, підписаних Б. Хмельницьким, є термін Україна [4], який роз-
повсюджується на вкрай більші території, ніж ті, які підпорядковувались 
козацькій юрисдикції. Обтяженість державністю у Б. Хмельницького пе-
регукується з міркуваннями «Кройніки» Феодосія Сафоновича (до речі, 
затвердженого на ігуменстві Київського Михайлівського Золотоверхого 
монастиря гетьманом 2 (12) червня 1655 р. [4, с. 168]): Київське князівство 
– Галицько-Волинське королівство – Запорозька Січ. Гетьман засвідчу-
вав: «Як з давніших часів, так і тепер вся старовинна Русь дотримувалася 
грецького закону» [4, с. 51-52], себто православна віра виокремлена ним 
як стержень булої української державності.

Запропонована О. Оглобліним теорія двовладдя митрополита і геть-
мана допускає дізнатись дуальність ходу соборності ‒ як світської, так і 
церковної – з двома осередками впливу – Чигирином і Києвом. Чигирин 
значився гетьманською резиденцією [4, с. 61], а місто Київ розглядалося 
як «место наше столечное» гарантія і оплот християнської віри, що пере-
буває під захистом козацтва [4, с. 128]. Б.Хмельницький столицею нази-
вав Київ і пізніше [4, с. 134] – він вбачав у ньому пристольне чи стольне, 
центральне місце колишньої держави.

Двоякість авторитетів світських і церковних, призвела до визнання 
визначальним ворогом внутрішнього єднання, уніатів і унію. Козацькі 
гетьмани вимагали, започинаючи Б. Хмельницьким і завершуючи П. Ор-
ликом, «щоб неволя, гірше турецької, якої зазнав наш руський народ, що 
додержується старовинної грецької віри, від унії була скасована» [4, с. 51].

Першим кроком до оформлення ядра майбутньої соборності України 
стала козацька держава зразка 1648 р. Козацька територія визначалася, 
згідно з пунктами угоди від 24 лютого 1649 р., в такий спосіб: «Київське 
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воєводство по ріки Горинь і Прип’ять, а від Подільського і Брацлавського 
воєводств по Кам’янець-Подільський» [4, с. 49].

Православній церкві рівні права з католицькою по всій території Речі 
Посполитої гарантував Зборівський мир, що зберігало право ідейного 
впливу на позазборівські українські землі і було  підставою для подаль-
шого розширення української державності [4, с. 58].

Території, що опинилися під козацькою юрисдикцією, Хмельницький, 
дотримуючись свого обов’язку, свідомо захищав. У березні 1650р. він під-
креслював, що «від усіх прикордонних чужих держав землі берегтимемо, 
щоб ніякий ворог не міг шкодити Короні Польській» [4, с. 102].

Реально, саме гетьману пощастило розпочати і сформулювати прак-
тичне втілення в життя гасла соборності булих земель Київської Русі, 
що входили на той час до складу Речі Посполитої. Стосовно Великого 
князівства Литовського і Польщі він підкреслював: «... они б мир с нами 
учинили на том, что им, ляхом и литве, до нас, Запорожского Войска и до 
Белой Руси, по тем границам, как владели благочестивые великие князи.» 
[1, с. 117]. Як бачимо, Богдан визначає кордони на заході - в кордонах 
давніх князівств а з півночі - Велике князівство Литовське без Білорусії. У 
фразі Хмельницького дещо точніше прорізалися західні кордони: «виб’ю 
з лядської неволі народ весь руський. Досить нам на Україні і Волині і 
Поділлю; тепер досить достатку в землі і князівстві своїм по Львів, Галич 
і Холм. А ставши на Віслі, скажу дальшим ляхам: сидіте, мовчіте, ляхи». 
Як східні, зрозуміло, значили межі Московської держави.

Отож, задум Хмельницького передбачав створення держави з укра-
їнсько-білоруським населенням в межах державних рубежів, колись 
підконтрольних великому князю Київському, без земель, що перебували 
під владою царя.

Цей задум був співзвучним також інтересам шляхти православної, яка 
мала в цих краях землі чи права на них, чи родинні зв’язки. Він відповідав 
зацікавленням українсько-білоруських православних представників усіх 
верств населення цих районів.

Отже, версії автономії, залишалися у минулому. Якщо С.Наливайко 
виголосив  задум створення окремого козацького простору між Дністром 
та Бугом, то задум Хмельницького – це вже програма державотворення, 
і не лише станова.

Отож, переконання гетьмана щодо становлення української ідеї нам 
пощастило знайти у першоджерелах, під якими є підпис Богдана Хмель-
ницького. Зауважимо ще раз – він ці переконання не лише проголошував, 
але разом зі своїми сподвижниками втілив у життя у вигляді українського 
державного політичного об’єднання, яке для українців ХІХ - ХХ ст. стало 
більш живою історичною гетьмансько-козацькою традицією, яка безпе-
рервно зазивала до віднови державності.
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Висновок. Оцінка постаті Б. Хмельницького у історичній літературі 
ґрунтується на тому, що гетьман був будівником Козацької держави під 
протекторатом іншої держави зі статусом автономії. Створена ним дер-
жавна структура на першому етапі розвитку політичної концепції гетьмана 
значною мірою спиралася на козацьке звичаєве право та правовий статут 
Речі Посполитої. Б. Хмельницький у вервечці підписаних ним угод кло-
потався про забезпечення прав влади церковної – духовенства, передусім 
православного та світської гілки влади, тобто козаків. Він захищав також 
інтереси всього українського народу та української шляхти. Причиною 
очолюваної ним національно-визвольної війни став саме захист цих прав 
і свобод. 

Сучасні наукові погляди на інститут гетьманства є дуже різноманіт-
ними, неоднозначною є і оцінка діяльності інших визначних особисто-
стей, які допомагали стабільності держави, вболівали за її єдність та 
монолітність, а також по-різному дають власну політичну оцінку доби 
Хмельниччини. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ В КОНТЕКСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ
Одним з найголовніших життєвих рішень старшокласників є вибір 

професії. Адже відповідь на питання «Ким бути?» та її обгрунтованість 
і вчасність суттєво впливає на все подальше життя молодої людини – на 
його зміст і рівень, успішність, задоволеність собою. Якщо юнак виби-
рає професію випадково, поспіхом та без достатньої орієнтації в своїх 
уподобаннях, здатностях та інших особистісних характеристиках, то ре-
зультатом може стати розчарування, образа на життя і себе, засмучення 
від того, що роки навчання в професійному освітньому закладі пройшли 
марно, і обрана професія не приносить ні матеріального, ні морального 
задоволення [5].

Від того, наскільки вдало було обрано професію чи напрямок діяль-
ності значною мірою залежить ефективність праці, досягнення, а, отже, 
і успішність та самореалізація людини.Головна ж складність вибору 
професії полягає в тому, що цей вибір людині доводиться робити в ще 
досить юному віці, коли її власний життєвий досвід є ще недостатнім, а 
досвід рідних і знайомих не може слугувати беззаперечним орієнтиром, 
бо він належить іншій людині з її неповторною своєрідністю у інтересах, 
бажаннях чи можливостях [1].

Тому, щоб не потрапити в подібну ситуацію, кожен старшокласник 
має підходити до професійного самовизначення виважено та осмислено, 
а батьки і вчителі повинні правильно і вчасно підтримати та спрямувати 
цей процес. Саме тому особливо актуальним є питання профорієнтації, 
яка має допомогти молодій людині правильно зорієнтуватися, з одного 
боку – у світі професій, з іншого – в особливостях власної особистості, 
та знайти їх найкраще поєднання.

Проблемі профорієнтації як напрямку в освітньо-виховній роботі шко-
ли із підготовки молоді до самостійного життя присвячено багато праць 
відомих вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них: Є.Клімов, С. Чи-
стякова, М. Захаров, Г. Костюк, В. Мадзігон, В. Сидоренко, М. Тименко. 
В. Синявський, М. Янцур Л. Божович, О. Леонт’єв, Г. Корсун, А. Конон-
чук , Б. Шавір, С. Мельник, И. Кон, А. Донецький, М. Пряжніков та інші. 

Актуальність обраної нами теми визначають кардинальні соціально-е-
кономічні зміни, що відбулись протягом останнього часу в суспільстві, 
високі темпи розвитку науки і техніки, поява нових галузей професійної 
діяльності, які обумовлюють необхідність перегляду підходів до вирішен-
ня багатьох психолого-педагогічних проблем загальноосвітньої школи, зо-
крема – підготовку старшокласників до професійного самовизначення [2].
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У підлітковому та юнацькому віці, старшокласники відчувають великі 
труднощі при визначенні своїх життєвих цілей і перспектив. Це поясню-
ється тим, що психологічна готовність до вибору професії – це складний 
процес куди входить цілий ряд особистісних характеристик. А саме: фі-
зіологічні, психофізіологічні, психологічні та соціальні компоненти [3].

Для визначення стану та особливостей професійного самовизначення 
старшокласників, а також їхніх психологічних якостей, що можуть мати 
вплив на ці процеси відповідними є наступні методи:

– анкетування – за яким визначаються поведінкові прояви самови-
значення учнів та пов’язані з ними мотиваційні чинники: профе-
сійно-орієнтовані інтереси, настанови, рішення, змістовні з точки 
зору профорієнтації стосунки з вчителями, батьками і друзями, 
поінформованість про світ професій тощо);

– тестування – спрямоване на визначення складових соціального інте-
лекту, який, на думку авторів методики, є найважливішою умовою 
повноцінного професійного та особистісного розвитку людини.

Результати анкетування засвідчили, що переважна кількість старшо-
класників активно визначаються щодо майбутньої професії: шукають 
інформацію, розвивають затребувані обраною справою здібності, придив-
ляються до досвіду родичів і знайомих, дослухаються порад, розвивають 
свою загальну діяльнісну спроможність.

Також, дослідивши за допомогою анкети професійні наміри та ступінь 
зацікавленості учнів щодо вибору професії, можемо зробити висновок, 
що у наших досліджуваних рівень готовності до професійного самовизна-
чення: високий: 9-13 балів – у 59%, середній: 5-8 балів – у 37% і низький: 
1-4 балів – у 4%.

Критеріями вибору (мотиваційними чинниками, які приваблюють у 
вибраній професії), виявилися, насамперед, наступні: високе матеріальне 
забезпечення – 59%; сам процес праці – 48%; можливість творчої діяль-
ності – 41%; умови праці – 41; контакт з людьми – 33%.

За другою методикою дослідження з’ясувалося, що показники со-
ціального інтелекту високого рівня (17-26 балів) відзначаються у 59% 
опитаних, середнього рівня (10-16 балів) у 30% опитаних, низького рівня 
(1-9 балів) у 11% опитаних.

Ці результати засвідчили, що переважна кількість досліджуваних має 
на момент завершення шкільного навчання високі показники соціального 
інтелекту, що, відповідно до нашої гіпотези, і знаходить свій вияв у го-
товності учнів до професійного самовизначення (коефіцієнт кореляції за 
Спірменом між даними анкетування і методикою «Соціальний інтелект» 
дорівнює 0,38 (р≤0,5).

Вдалий вибір професії – це, насамперед, моральне задоволення і висока 
самооцінка особистості. Водночас це й висока продуктивність праці, ви-
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сока якість продукції, що виробляється. Вибір професії – це точка, в якій 
сходяться інтереси особистості та суспільства, де можливе й необхідне 
поєднання особистих і загальних інтересів [4].
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 
У ПОЛЬЩІ

Реформування вищої освіти України, її інтеграції в європейський 
освітній простір, професійна, зокрема психологічна, підготовка майбут-
ніх учителів в закладах вищої освіти зумовлюють зростання наукового 
інтересу до вивчення досвіду вищої школи країн ЄС, зокрема – Республі-
ки Польща. Спільність в культурному, соціально-історичному розвитку 
робить такий досвід застосовним щодо українських реалій. 

Метою нашого аналізу є аналіз та узагальнення особливостей психо-
логічної підготовки вчителів у польських ЗВО та є результатом участі у 
програмі навчальних обмінів студентів.

Закон «Про вищу освіту» в Польщі закріплює двоступеневу систему 
підготовки у вищих навчальних закладах, у тому числі й стосовно підго-
товки вчителів: І-й ступінь – це підготовка впродовж 3-4 років, що закін-
чується отриманням диплому професійних кваліфікацій, коли випускник 
має право влаштуватися на роботу або продовжити навчання;  ІІ-й ступінь 
закінчується присвоєнням ступеня магістра [4]. 

Виявлено спеціальності, за якими здійснюється підготовка вчителів 
для різних типів освітніх закладів: 1 рівень – вчителі дошкільних закладів, 
початкової школи – навчання першого ступеня або другого ступеня, яке 
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триває упродовж 3 або 5 років і здобуття професійної кваліфікації ліцен-
ціата або магістра;  2 рівень – вчителі гімназії – кваліфікаційний рівень 
ліценціата або магістра; 3 рівень – викладачі вищої школи – професійна 
кваліфікація магістра [5]. 

Предмети психолого-педагогічного циклу у польських ЗВО становлять 
відповідно від 6,3% до 16,4 % загального обсягу годин на всіх курсах 
п’ятирічного навчання і від 9,0 % до 16,4 % кількості годин на трирічних 
ліценціатських курсах. Велика різниця в кількості годин виявляється в 
галузі вивчення педагогіки і психології на стаціонарній формі навчання 
впродовж 5 років, де від 60 до 90 годин виділяється на педагогіку; від 
45 до 90 годин – на психологію. На трирічних студіях кількість годин, 
призначених на педагогіку і психологію, становить від 30 до 90 годин на 
кожен з цих предметів [3]. 

До основних компетенцій учителя у професійному стандарті належать: 
володіння предметом навчання, компетенція в дидактиці та побудованій 
на її основі, соціальні, психосоціальні і комунікативні компетенції; про-
фесійні, управлінські та особистісні компетенції [3]. Майбутні вчителі 
опановують цикл загальних та фахових дисциплін, а також дисципліни 
психолого-педагогічної та методичної підготовки. Психологічну підго-
товку майбутніх учителів тлумачимо як цілеспрямоване формування в 
студентів психологічних компетентностей у контексті розв’язання мето-
дичних задач зі шкільного курсу навчального предмету [1].

Навчальна програма за напрямом підготовки «Педагогіка» охоплює 
три групи предметів: перша група – це предмети загальні, обов’язкові для 
всіх спеціальностей, що формують вчителя як особистість. Ці предмети 
забезпечують загальну підготовку на академічному рівні (філософія, соці-
ологія, економіка, політика, методологія досліджень), навчання іноземних 
мов, фізичне виховання; друга група – предмети психолого-педагогічного 
циклу, які забезпечують не тільки загальну підготовку, метою якої є ви-
ховання внутрішньо та інтелектуально дисциплінованої людини, що має 
певний багаж знань, але й підготовку студента до майбутньої педагогіч-
ної діяльності з урахуванням конкретних особливостей навчання в школі 
та позашкільних закладах; третю групу становлять спеціальні предмети, 
обрані майбутнім вчителем [3, c. 120].

Загальний зміст навчання охоплює психолого-педагогічну спеціальну 
підготовку, а саме: вивчення елементів лікувальної психології та психо-
патології, основних проблем спеціальної педагогіки, проблем ставлення 
суспільства до людей з обмеженими можливостями та соціальною деза-
даптацією, основ законодавства, субдисциплін спеціальної підготовки, 
ситуації у сімʼї дитини-інваліда, психопедагогічної діагностики, прин-
ципів та методів освітнього, реабілітаційного і соціального-терапевтич-
ного виховання [4]. Під час проходження практики студенти набувають 
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професійних компетенцій завдяки проведенню спостережень різного 
характеру, співпраці з опікунами різних категорій. Також вони постають 
у ролі опікунів-вихователів і вчителів, аналізують та інтерпретують різні 
педагогічні ситуації [2, c. 53].

Підсумовуючи зауважимо, що психологічна підготовка майбутніх 
учителів в університетах європейського освітнього простору має прак-
тико-орієнтований характер і спрямована не лише на засвоєння певного 
кола психолого-педагогічних знань, а й формування умінь практично ви-
рішувати реальні ситуації зі шкільної практики. Проаналізувавши систему 
освіти Польщі, можна дійти до висновку, що в Польщі відсоток студентів 
педагогічних ВНЗ, які прагнуть працювати в подальшому за професією 
вищий, аніж цей же показник в Україні, що свідчить про вищий рівень 
психологічної зрілості студентів. Це зумовлено кращою  вмотивованістю 
польських студентів, що підкріплюється економічно. До того ж процес 
психолого-педагогічної підготовки  студентів в Польщі цілісний та не-
розривний на всіх рівнях здобуття освіти.
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ENSURING THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL 
ACTIVITIES IN UNIVERSITIES IN THE CONTEXT 

OF INTERNATIONALIZATION
Higher education plays a vital role in educating the current and next 

generations and influences shaping the direction of national economies.
Having confirmed its European vector of development by signing 

Association Agreement between the European Union and Ukraine (2014), 
joining Bologna Process (2005), Ukrainian educational institutions must 
ensure the efficiency of the educational activity in order to equip young people 
with the qualifications and skills needed for meaningful participation in a 
democratic society, intercultural understanding and successful transition in 
the international labour market. 

Internationalization is regarded as a driver for ensuring the efficiency of 
educational activities in universities. Modern information and communication 
technologies, movement of people, programs, institutions, research projects 
across national borders, creation of university networks and consortia open new 
opportunities for internationalization of higher education, provide additional 
opportunities for countries to present their higher education system at the global 
market for educational services.

The integration of the intercultural dimension into teaching, learning, 
research, and intercultural aspects of educational programs is an important 
factor in improving the quality and efficiency of higher education. It should 
be noted that the goals, rationales, objectives of internationalization and 
expected results differ in higher educational institutions. At the same time, 
everyone expects that internationalization will improve the quality, efficiency 
and importance of higher education in an interconnected and interdependent 
world, strengthen the competitiveness of institutions in the international 
market of educational services, enhance the development of intercultural and 
transcultural competencies of graduates, promote employment of graduates in 
the international labor market.

At the same time, internationalization determines: «improved quality of 
teaching and learning as well as research; deeper engagement with national, 
regional, and global issues and stakeholders; better preparation of students 
as national and global citizens and as productive members of the workforce; 
access for students to programs that are unavailable or scarce in their home 
countries; enhanced opportunities for faculty improvement and, through 
mobility, decreased risk of academic ‘inbreeding’; possibility to participate 



280                       ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ СУЧАСНОСТІ: ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ

in international networks to conduct research on pressing issues at home and 
abroad and benefit from the expertise and perspectives of researchers from 
many parts of the world; opportunity to situate institutional performance within 
the context of international good practice; improved institutional policy-
making, governance, student services, outreach, and quality assurance through 
sharing of experiences across national borders» [1, p. 2-3].

The strategic framework for European cooperation in education and training 
(ET 2020) pursues the following four common EU objectives:

– Make lifelong learning and mobility a reality
– Improve the quality and efficiency of education and training
– Promote equity, social cohesion, and active citizenship
– Enhance creativity and innovation, including entrepreneurship, at all 

levels of education and training [2].
In conclusion, it should be mentioned that the quality and efficiency of 

education depend on the quality of the educational process and conditions it 
is being carried out. The best indicator of the efficiency of the education is 
the success of graduates in the international labour market, professional and 
intercultural competence. Efficiency and quality are interrelated and influenced 
by internationalization. On the other hand, the efficiency of educational activity 
attracts foreign students and increases the positive image of the university. 
Efficiency is considered to be a tool for improving the educational system and 
expected outcomes.
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ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ
Воля – здатність людини до подолання перешкод, що виникають в 

процесі досягнення нею поставлених цілей і завдань. Управління своїми 
діями, почуттями, пізнавальними процесами здійснюється саме за допо-
могою волі.

Особливості волі як психологічної функції людини вивчали видатні 
вчені, такі як Р.Декарт, Т.Гоббс, В.Вундт, А.Бен, Т.Рибо, В.Джеймс, К.Ле-
він, Х.Хекхаузен, Е.Толмен, Ж.Піаже, а також І.М.Сєченов, Л.С.Вигот-
ський, С.Л.Рубінштейн, Д.М.Узнадзе, Т.Д.Марцинковська, Л.І.Божович, 
К.М.Гуревич, А.В.Петровський, Л.М.Веккер, В.І. Селіванов.

Таким чином, воля цікавила багатьох дослідників, які ставили питан-
ня: чому людина має мотиви, чому бажає чогось, яким чином їй вдається 
мобілізувати себе на дії та організувати їхнє ефективне виконання.

Формування волі нерозривно пов’язане з усім розвитком особисто-
сті, тісно з мотивами поведінки. Водночас брак інформації ускладнює 
як процес пізнання вольової сфери особистості, так і умов формування і 
корекції окремих вольових властивостей.

Вольові якості завжди були важливими деталями життя, але ніколи 
не було можливості зрозуміти їх як щось окреме і знайти одну якість що 
має найвищу важливість понад усіма іншими.

Відомо, що вольові якості стають компонентами і рисами характеру 
особистості. Але які вольові якості і на якій стадії завершеності включа-
ються в структуру характеру особистості, залежить від багатьох обставин, 
в тому числі від результату попереднього самовизначення, умов розвитку 
і виховання, самовиховання, типологічних особливостей.

Отже, ці обставини потребують з’ясування. Недостатньо дослідженою 
є також проблема змісту і умов розвитку вольової сфери студентів.

Студентський вік є важливим етапом становлення особистості, коли 
формується вольова сфера людини, адже в силу його специфічних осо-
бливостей (активного залучення до професії, до спорту, самостійної ор-
ганізації дозвілля, до побудови особистих стосунків) цей період життя 
відрізняється особливою напруженістю в використанні своїх сил. Сильна 
воля і стійкі позитивні якості особистості необхідні кожному студенту.

Сучасні студенти – майбутні фахівці повинні розуміти, яка відпові-
дальність та які перешкоди очікують їх, і вчитися, як їх долати.

Вольові якості людини в студентські роки, лише становляться, тому їх 
так важливо вивчати та аналізувати у цьому періоді. Відомі фахівці-пси-
хологи – Б.І.Додонов, В.А.Іванніков, Є.П.Ільїн, В.К.Калін – звертали 
увагу на цю тему.
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Дані, отримані за результатами досліджень вольової саморегуляції сту-
дентів за методиками вольової саморегуляції А.Г. Зверкова і Є.В. Ейдман 
та методикою вивчення самооцінки сили волі М.М. Обозова свідчать про 
те, що у більшості студентів першого курсу переважає високий рівень за 
шкалою «самовладання» (60%), а у студентів п’ятого курсу - 65%.

Даний рівень характеризується емоційною стійкістю, самовладанням 
в різних ситуаціях. Таких людей характеризує внутрішній спокій, впев-
неність в собі, готовність до сприйняття нового, несподіваного.

Низькі показники за цією шкалою характерні для людей, у яких вира-
жена спонтанність, імпульсивність, образливість. Серед студентів 1 курсу 
вони складають 30%, на 5 курсі - 25%.

Так само у студентів першого курсу високий рівень по «загальній шка-
лі» був виявлений у 45%, а у студентів п’ятого курсу - 65%.

Високий бал за цією шкалою характерний для осіб емоційно зрілих, ак-
тивних, незалежних, самостійних. Їх відрізняє спокій, впевненість в собі, 
стійкість намірів, реалістичність поглядів, розвинене почуття власного 
боргу. Вони добре рефлексують особисті мотиви, планомірно реалізують 
виниклі наміри, вміють розподіляти зусилля і здатні контролювати свої 
вчинки, мають виражену соціально-позитивною спрямованість.

Низький бал за «загальною шкалою» на 1 курсі показали 30%, на 5 
курсі - 25% учнів. Він характерний для людей чутливих, емоційно нестій-
ких, ранимих, невпевнених у собі.

Найбільша різниця в показниках між 1 і 5 курсів була виявлена за 
шкалою «наполегливість». У студентів першого курсу спостерігається 
високий бал у 45%, у п’ятого курсу - 70%. Високий бал характерний для 
людей діяльних, працездатних, активно прагнучих до виконання намі-
ченого. Таким людям властива повага до соціальних норм, прагнення 
повністю підпорядкувати їм свою поведінку.

Низькі значення за даною шкалою свідчать про підвищену лабільність, 
невпевненість, імпульсивність, які можуть призводити до непослідов-
ності і навіть розкиданості поведінки. На 1 курсі число таких студентів 
склало 35%, на 5 - 25%. Аналіз даних свідчить про те, що у студентів за 
час навчання не відбувається значних змін в вольової саморегуляції, від-
значається незначне збільшення кількості наполегливості, самовладання.

Разом з тим, відзначається різниця в показниках сформованості вольо-
вих якостей у студентів 1 і 5 курсів з методики вивчення самооцінки сили 
волі, в якому виявляються статистично значущі відмінності. Це свідчить 
про те, що з віком спостерігається посилення окремих особистісних яко-
стей, пов’язаних з вольовою регуляцією власної діяльності.

Таким чином, результати досліджень свідчать, що для студента немає 
однієї найважливішої якості, бо усі якості важливі. Для студентів є харак-
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терним інтенсивний розвиток вольових якостей і відносна завершеність 
їх формування.

При цьому, певна частина студентів, нехай і незначна, визнає недо-
статність розвитку у себе різних вольових якостей.

Такий стан передбачає, необхідність, по-перше, переосмислення дея-
ких компонентів педагогічного процесу, тенденцій професійного розвитку 
та основних параметрів сформованості вольової сфери випускників вузів, 
що актуалізує проблему вивчення вольової сфери студентів як чинника 
їх оптимального професійного становлення і розвитку, по-друге, відна-
ходження оптимуму в розвитку волі, що дозволяє адекватно вирішувати 
завдання становлення і розвитку студентів.
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PRAGMATIC AND THEORETICAL DISCOURSE 
ON CULTURE: IMPLICATIONS FOR NIGERIA

INTRODUCTION AND BACKGROUND

It is a truth today that African cultures are under threat. These cultures are in 
fact been pushed beyond their limits of tolerance in manners that suggest danger. 
Some cultures are in fact already surviving at the merging[1]. Unfortunately the 
time to begin to appreciate and re-appreciate the cultural importance to regional 
growth is critically now as experiences suggest that the pathways to Nigerian 
and African development are strategically hidden in the cultures and cultural-
political determination and resoluteness of the country and the region[2]. The 
cultures hold the key to growth, oneness, integration, identity and development 
ultimately. There is thus a strong interrelationship among culture, growth, 
progress, development and even national integration[15-18]. The confounding 
power of cultures to drive growth can never be underestimated even when they 
are in their traditional forms and isolated let alone when they are appropriated 
as collectivities in a nation as viable as Nigeria[3]. Unfortunately, these cultures 
have been largely seen as given, familiar, problematic and unimportant to 
national growth and development. Even though Nigerians, and many African 
nations, may not consciously appreciate this fact, the unprecedented pace and 
degree of cultural neglect in the nation(s) are unrivaled.

Culture as viable tool of development are under-estimated and not annexed 
even when the Americans and European Union (EU) are doing everything 
possible to annex their many cultures for national and regional sustainable 
development drive. Brazil, India and China (The so called BRIC Nations) as well 
as South Korea, Indonesia, and Singapore all built their paths to development 
on traditional values and culture[4]. Interestingly, the BRIC Nations and the 
Asian Tigers (so called) all started the journey to development with Nigeria 
but they have since left Nigeria far behind on the race to development. The 
gap is very wide and is still being widened as the missing link in Nigeria is 
still not being annexed. What is the missing link? The Culture of people as 
veritable Social Capital that could be deployed for growth and development 
and even translated to economic and technological capitals. Culture is a cure-
all for growth and development. Nothing is achieved and could be achieved 
except it is operated within culture.

The Europeans, Americans, BRIC Nations and the Asian Tigers paid 
considerable attention to their cultural imperatives even in diversity and 
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domesticated developmental trajectories within their cultural domains and 
environments. They made cultural sense of policies and programs. Their 
cultural ethos determined directions for policies and demonstrated the road to 
popular implementation. It is important to note that it is only proper annexation 
of culture that could make national integration and development possible, make 
ECOWAS Frameworks and goals achievable, drive achievement of Millennium 
Development goals (MDGs) and move the nation forward in terms of needed 
growth and development.

OBJECTIVE, METHODS AND CONCEPTUAL ISSUES

The objective of this article is to trace the relationships and links between 
culture and development. A rich historical and normative approach and method 
were adopted. Global and national as well as more micro trajectories were 
explored to enrich the issues raised in this article for pragmatic development 
implications nationally and globally as well as more locally. Although culture 
has been variously defined, the definition of UNESCO is very apt and useful. 
According to United Nations Economic, Social and Cultural Organization 
(UNESCO)[5], culture can be defined as the set of distinctive, spiritual, 
material, intellectual and emotional features of a society or a social group, 
encompassing, in addition to art and literature, lifestyles, ways of life, value 
systems, traditions and beliefs. It thus shows and is obvious from above 
definition that culture is the totality of ways and manners people live their lives 
and make sense of their existences. It is what determines whether a group of 
people will be called ‘humans’ or ‘people’. This is because it is culture that 
orders human and show the way forward for a society. It gives pattern and 
uniqueness to a people. This is why it is difficult, if not impossible, to refer 
to animal culture in manners that reflect that of humans.

There are components of culture. These are materiality and non-materiality. 
Material culture refers to the products that humans create. It demonstrates 
immense human creativities. That is, the gift, talents and abilities of man to 
exploit his/her environments to create things necessary for his/her survival. 
Material aspect of cultures consists of arts and other tangible things/elements 
for livelihood and security. Automobiles, architecture, food, clothing and 
physical technologies qualify for material aspect of culture. In the order of 
tangible cultural determinism, no society can survive without material cultures 
and there has not been and exception to this. Material cultures’ manifestation 
demonstrate vividly the state of development of the society in question and 
the mix of their material culture’s elements can show their level of seriousness 
relative to growth and through this it is possible to project their growth 
pathways and patterns.

The other aspect of culture is the non-material aspect. This is also known as 
social and organization aspects of culture. It is not less important than material. 
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In fact, the material aspect only manifests the degree of permissibility of social 
aspect of culture. This is the social action of the society in question. The social 
aspect of culture is the force and spirit of the material cultures and it propels 
the direction of growth of a society forcefully. An examination of a social 
aspect of culture in any given society can help understand the development 
pathways of that society. Rights and duties, feelings, behavioral patterns, laws, 
mores, norms, values, belief systems and religion and other intangible social 
institutions fall within the frameworks of social aspect of culture. Intangible 
culture supplies the specialize codes that order human relations seen in any 
society. A strong link must therefore exist between the tangible/material culture 
and the social in any society or the society to grow. At is important state that 
culture is complex and must be seen as such, it determine societal capacity 
for growth and development, it could diffuse from one society to another, it 
is dynamic and liable to change, it is relative, it could be transmitted across 
generation, it is universal yet varies and different from society to society, it 
is liable to corruption over time if not protected and it is the most sustainable 
and reliable tool for integration, growth and development.

It must however be noted that culture is a pattern and creates a pattern 
in any human society. Culture is the epicenter of human action, growth and 
development. Culture influences perception and this affect how people relate 
with their environments for development outcomes[6]. In a related manner, 
MacLean[7] posited that social world and development are created by humans 
in sports but beyond. Culture is the bearing of every human action and 
aspiration. It determines what groups fight for to achieve development [8]. A 
society, region or nation that does not pay sufficient attention to its culture will 
thus, certainly not grow, never develop and will ultimately extinct. It will be 
swallowed up within the scheme of things as it will lose its very essence and 
define character that makes it different for others and that which will drive 
his growth and development. Poor appreciation and annexation of culture will 
certainly lead to elusive development. Development efforts without the prism 
of culture are wasteful discharge of energy, shadow boxing and mindless waste 
of scarce national and regional resources.

Human existences within cultural frameworks refer to total being to include 
spiritual, material, intellectual, emotional, environmental and even response to 
natural occurrences. Every group and society has modal culture that constitutes 
framework for their lives and behavioral patterns. The importance of culture 
as policy and growth interface has given rise to concepts and principles like 
Culturenomics. This refers national and regional element and traits that are 
unique to traditional and local history, social structure, psychology, belief 
systems, religion, values, norms, arts and politics that legitimize actions 
within the local environment and suggest pattern of interactions with outsiders. 
Cultural factors will therefore certainly affect local, national, regional and 
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overall international relations. Culture affects policy and economic behavior 
and this is usually, in at least four ways, through its impact on organization 
and production, attitudes towards consumption and work, the ability to create 
and manage institutions, and the creation of social networks. Hence, the 
economic performance of nations and regions could only be best appreciated 
and explained against the background of the prevailing cultural domains. This 
also has bearing with the prevailing differences in subsisting institutions. 
Cultural trajectories will affect policy formulations and implementations. It 
will affect how they drive growth and development since it will also affect 
how people and members of the Community perceive and participate in 
organization’s activities.

Cultural capitals inform job opportunities, relative prices and a host of other 
economic backdrops that determine growth and development pathways in the 
region. Since people constitute groups and groups are diverse, cultures are also, 
myriad and diverse and could have diverse effects on growth and development 
in the region. It then means that as there are diversity of people and groups, 
there is diversity of cultures and this is the case in Nigeria. Domains of cultural 
diversity could be observed in linguistics/language, ethnic, religious, origin, 
economy, family, health, industrial systems and across all institutions of the 
society. While social scientists have often argued and are quick to conclude 
that culture and cultural diversity in a nation nearly automatically leads to 
societal instability and less-development, if not underdevelopment. Therefore, 
culture is a force, very dynamic, lethal and an essential as well as an integral 
part of human growth and development in Nigeria. Cultures give and sustain 
groups’ unique identities, drive innovations and creativities that determine 
extent of growth and development. In the same and more critical vein, culture 
and cultural diversity, in Nigeria does not necessarily lead to instability and 
underdevelopment all the time depending on the peoples’ capacity to appreciate 
the trajectories of culture and cultural diversity and ability to deploy them as 
viable tools for sustainable national/regional growth. The methodology of this 
paper was primarily qualitative. It was based on two years of observation of 
the Nigerian cultural and development domains. It was heuristic and normative 
to give detailed examination and exploration of the problematic.

RESULTS AND DISCUSSION I

Indigenous Cultural Systems and Development: Observations from 
Early Nigeria

Indigenous cultural systems were very useful in galvanizing growth and 
development in the early times. Interestingly, they still hold prospects for 
contemporary Nigeria. This is more so if their criteria and experiences are 
annexed for the present and future development of Nigeria. It is possible 
to consider indigenous cultural systems in Nigeria and Africa prior to 
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colonization, during colonization and immediate post-colonization. It is against 
this backdrop that observations from early Nigerian history are given in this 
section for contemporary Nigeria.

Nigeria occupies an Area of 923, 768 square km (356,667 square miles), 
from the Gulf of Guinea it extends north to the border with Niger Republic. It 
has a veritable landscape, from the swampy coastal areas and tropical forest 
belts of the interior, to the mountains and savannah of the north. The climate is 
hot and humid and rainfall heavy at the coast and gradually decreases inland. 
The climatic conditions suggest arability and supposed viability of agricultural 
practices. Nigeria is the sixth largest producer of crude oil in the world and the 
countries’ crude oil is famed as being the easiest to refine. The population of 
Nigeria is 140, 0003542 million. It is, consequently, the most populous country 
in Africa, close to 20 percent of Sub-Saharan Africa and is the sub-continent’s 
second largest economy. In the same vein, Nigeria is one of the most culturally 
diverse nations in the world. It is thus, a multi-cultural nation

There are about 500 ethnic groups in Nigeria with very diverse socio-
cultural system deeply rooted in ethnic segmentation [see also 17]. The cultural 
variability in the country is represented through ethnic categorization which 
collectively forms ethnic plurality, culture multiplicity and ethno-linguistic 
groupings [see also 15 and 16]. For instance, numbers of ethnic groups in 
Nigeria is not less than 500. Generally, it is possible to categorized etho-
liguistic groups in Nigeria to range 250 to 500. Has multiple as these ethnic 
and ethno-linguistic groups are however, cultures and ethnic groups in Nigeria 
are often classified into the three ethnic groups in Nigeria. The three dominant 
ethnic groups are; the Hausas, the Yorubas and the Igbos respectively in other 
of population strength. The Hausas are in the Northern part of the country and 
speak Hausa language the Yorubas are in the Southwestern part and speak 
Yoruba language while the Igbos are in the Southeastern part and speak Igbo 
language.

The dominance of these three ethnic groups however does not diminish the 
significance of these other ethnic groups. In fact most people in Nigeria prefer 
to trace their root and origin to less dominant classification depending on the 
reason for ethnic appropriation (ethnic instrumentalities). It is common to see 
an individual describe him/herself in Nigeria as Ekiti man/woman instead of 
Yoruba while an Igbo person may prefer to describe self as Mbaise rather 
than Igbo. Language, trough words mobilization, is the avenue through which 
the culture move and meanings are made and communicate. Nigeria, Like in 
other related domains, language is a very key cultural identical. This is why 
culture is sometime categorized along language groups. All the ethnic and 
language groupings in the country have deep rooted traditional background 
and established oral traditions in proverbs. They communicate through 
proverbs when serious issues are to be discussed and meaning are to be made 
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and instructions passed with non-controversial implications. All these ethnic 
groups and ethno-linguistic groups in Nigeria have strong affinity for and usage 
of proverbs. Proverbs form the core component of the language and general 
communication in the country just as in other parts of Africa especially the 
Sub-Sahara.

These cultural backgrounds affected the cultural and political systems 
adopted by the people and it determined their conception and approaches to 
development. The groups defined development, move towards development 
and were developed in their own right to the extent that their needs are met 
and they related with others on the basis of co-equals and mutual benefits in 
social relations. For instance, the Igbo culture was patterned along gerontocracy 
and decentralization/acephalous arrangements. Decisions were taken in a 
village square setting in manners that accommodated all. Decisions were 
taken democratically and immediate and distant environments were exploited 
for the common good. For the Yorubas of the west, the political system 
was monarchical and structured with consultative mechanisms in-built. The 
decisions for the communities were taken after due consultation with the Oye 
Mesis in a political system that has come to be known in Yoruba historiography 
as the Oba-in-Council. Decisions are never taken unilaterally and the common 
good and efforts are articulated for group development. The Oba Alaafin of 
Oyo. In related version, the Hausas of the Northern part practiced Emirate 
system that was very and sharply hierarchical. Power and authority flowed 
from the top (from the Emir) and followers were expected to follow. This was 
contrary to what obtained in the east where power and authority were devolved 
and in the east with constitutional monarchy.

These political systems ultimately drove growth and development in these 
societies. Social thoughts, sayings and proverbs that emerged in these societies 
also influenced growth and development in the societies in unique ways. 
Socio-cultural thoughts helped the indigenous societies to develop theories and 
attitudes as well as actions that contributed to their growth. Such thoughts are; 
ise logun ise (work is the antidote of poverty), igba ara la bura, enikan ki bu 
sango lerun (It at youthful and agile age that one can work and contribute to 
growth), agbajowo lafi soya (It is in unity and integration that we can benefit 
and develop. This has implication for regional integration) and ete ni gbehin 
imele (A lazy person will be put to shame) helped the growth and attitude to 
work and development of the people. A proverbial song among the Yorubas 
of Southwestern Nigeria further shows the ethics of hard work as important 
values for development of a people and society:

Ole alapa ma sise
Ole da so iya bora sun,
Enito bi ole ko romobi
Ewa waye ole o ose
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Interpretation:
Lazy person with hands yet cannot work
The lazy person sleeps when he is to be at work
The person that gives birth to a lazy person is childless
Come and see the shame of a lazy person. It is a shame

Заброда А. К.
Київський інститут бізнесу та технологій

м. Київ

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗУМІННІ 
ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Дуже часто трапляється так, що людина вже після першого знайомства 
має в своїй голові чіткий образ іншої людини. Вона створює цей образ 
спираючись не на те, що людина являє із себе в дійсності, а на припущен-
ня про те, якою ця людина повинна бути, і що повинна роботи, чи навіть 
на власні побажання бачити цю людину такою, якою хочеться. І завжди 
одним з критеріїв створення цього образу виступають ґендер, ґендерна 
роль та гендерна ідентичність цієї людини [1].

Проблематика гендерної ідентичності полягає в основі багатьох акаде-
мічних гендерних досліджень і феміністської думки, і в сучасному світі 
отримала велике суспільне та політичне значення на підставі звернення 
уваги до ґендерної нерівності, котра в наш час є найбільшою проблемою 
у сфері прав людини [4].

Дослідженням питання ґендерної ідентичності в різних парадигмах 
займалося чимало науковців, зокрема серед них варто згадати: Т. Гово-
рун, Л. Гридковець, І. Кікінеджи, Г. Кубі, С. Кесслер, У. Маккенна, В. 
Оліферчук, В. Романовська, Р. Столлер, М. Ярхаузер, М. Регнерус та ін. 
Водночас питання гендеру і надалі залишається одним з найбільш дис-
кусійних в нашій країні.

Науково-теоретичний аналіз проблеми гендерної ідентичності в істо-
ричному контексті показав, що поняття «гендер» розглядається науковця-
ми в якості  соціокультурної категорії про колективні уявлення, завдяки 
яким біологічні відмінності статей переводяться на мову соціальної та 
культурної диференціації [5]. Оскільки стать  людини є біологічно обу-
мовленою, то і гендер, як соціальна презентація статі, в своїй суті має 
також біологічну обумовленість. 

Питання про інтелектуальну перевагу статей, на нашу думку, є неко-
ректним. Жінки і чоловіки історично постійно знаходяться у взаємодії 
та взаємовпливі, до того ж сучасні дослідження показали потенціальну 
рівність здібностей у хлопчиків та дівчат. 
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За останні роки розуміння гендерної ідентичності набуло змін:  від 
розуміння гендерної ідентичності в якості відмінностей жіночого тіла та 
чоловічого тіла, де жіноче тіло розглядалося в якості неповноцінної та 
недорозвинутої версії чоловічого до перебільшеної ролі гендерної іден-
тичності у порівнянні зі статевою ідентичністю.  

Також існує позиція щодо інших етапів розвитку гендерної ідеоло-
гії, що має вигляд певної ланцюжки: сугестія суспільству цінності са-
модостатності - руйнування традиційних статево-орієнтованих проявів 
особистості - знецінення інституту материнства - маніпуляція психо-со-
ціальними проблемами в суспільстві - стирання межі норма-патології 
сексуальних проявів - деформація традиційних релігійно-культових мо-
делей – гендерний тоталітаризм [2].

Дослідити розуміння гендерної ідентичності в психології та суміжних 
науках дозволив виявити цілу низку важливих моно- та міждисциплі-
нарних положень. Поняття «ідентичність» було детально представлене 
Е.Еріксоном. За його визначенням, ідентичність вимірюється такими 
факторами: оцінкою людини або соціальної групи своєї рівності/нерівно-
сті з іншими людьми або групами, оцінкою людини(групи) того, як інші 
сприймають його рівність/нерівність, відчуттям «нерозірванності» своєї 
біографії, пам’яті [1].

В медицині виникає поняття «гендерна медицина» [3], яка стимулює 
фахівців визнати й оцінити відмінності між чоловіком та жінкою та на-
давати лікування з врахування статевих відмінностей, а відповідно від-
мінностей у перебігу хвороб та їх лікуванні, оскільки,  на думку фахівців, 
лише так можна гарантувати рівноцінне лікування для всіх. Натомість 
саме соціальні науки ввели поняття  гендерної різноманітності [4], яке є 
зоною протистояння традиційних та ліберальних цінностей. Наразі ген-
дерну ідентичність розглядають як усвідомлення особистістю себе як 
представника чи представниці статі, гендеру, відчуття свого жіночого, 
чоловічого або андрогінного тіла, усвідомлення своєї приналежності до 
чоловічої, жіночої або якоїсь іншої статі у соціальному контексті.

У дослідженні нам вдалося окреслити негативні та позитивні тенденції 
у сучасних підходах до розуміння гендерної ідентичності. До негативних 
тенденцій можемо зарахувати: маніпуляцію поняттями ідентичності: ста-
тевої, гендерної, сексуальної; підміна «статі» - «гендером»; маніпуляції 
зі зміни свідомості суспільства. До позитивних зараховуємо: увагу до 
потреб та можливостей жінок; збільшення жінок на різних щаблях влади; 
оперування поняттям «толерантність».

Дослідження показало, що тема гендерної ідентичної на сучасному 
етапі розвитку суспільства виходить за межі психологічної науки, а пере-
плітається не тільки з медициною, але й соціальними науками на кшталт 
політичних наук.
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THE SOCIAL PHILOSOPHY OF EDUCATION 
AS A METHODOLOGY OF SCIENCE AND EDUCATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Developed countries (primarily EU (European Union) countries) have 

committed themselves together with all 193 UN (United Nations) member states 
to implement the global strategic plan entitled «Transforming Our World: A 
Sustainable Development Agenda for 2030»[1] (Agenda 2030). In addition to 
the justification of the plan this document consists of Sustainable Development 
Goals (SDGs), which indicate the main directions of global social development.

Thanks to the 17 SDGs, the world community differs in specific areas of 
activity to implement its ambitious vision of a peaceful, just, socially inclusive 
world.

SDG 4 (High Quality Education) nudged also an Education Program of 
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization that 
includes 193 member states) – renewed, the comprehensive and transformative 
program «Education 2030. Framework for Action» [2]. This program aims to 
contribute to the achievement of all UN sustainable development goals [3]. 
UNESCO considers education to be an integral and important condition for 
the promotion of democracy and human rights, the strengthening of global 
citizenship, and sustainable development. UNESCO has developed a framework 
for action to achieve the global education goal and supports implementation 
processes in its member countries.

The OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development 
that includes 37 developed countries) also develops and monitors sustainability 
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targets at the global level of experience. In addition, it is planned to prepare 
reports on policy coherence, analysis of progress, etc. The integrated 
program «The Future of Education and Skills Education 2030 – OECD» [4] 
and «Learning Framework 2030 – OECD» [5] offers the forms, visions, and 
principles that underlie the future of the global education and science system. 
The training structure was jointly created for the OECD-2030 Education 
Development Program as a project of government representatives and a growing 
community of partners, including ideological leaders, experts, educational 
networks, heads of educational institutions, teachers, scientists, researchers, 
students, and youth groups, parents, universities (and other HEIs), organizations 
and other social partners.

Philosophy of education integrates the possibilities of philosophical 
anthropology, social philosophy, ethics, political and organizational 
theories, theoretical pedagogy, and therefore it could give a clear vision 
of interdependence goals, means, and ways of performing education for 
sustainable development tasks [6].

That is why the philosophy of education is called to substantiate freedom 
as the purpose of education and science and to compare values of free and 
obligatory (compulsory) systems of education. The philosophy of education 
should reveal the meaning of the concept of «freedom», which will provide 
an opportunity to more clearly define the degree of responsibility of young 
people to society. The task of the philosophy of education includes finding out 
the impact of modern policy and technology on the individual, on the value of 
the educational process itself.

Proper education could create ways out of the social, economic, and cultural 
crisis, but undue education could just much more deepen this crisis. That is why 
education is a key area of sustainable development. So it is an acute need to 
create a new philosophy of education – a philosophy of education that fits the 
demands of sustainable development. First of all this philosophy should give 
justification for the educational institutions able to prepare new generations 
for achieving SDG. So such a philosophy should be the methodology of proper 
education.
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ПОРІВНЯННЯ ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
ТА ЛІНИ КОСТЕНКО

Україна завжди славилась своїми талантами.  В цій статті ми хочемо 
торкнутись творчості двох талановитих українок, доля і життя яких роз-
вела майже на століття. Творчість   Лесі Українки і Ліни Костенко западає 
людям у саму душу, їх об’єднує любов до рідного краю, обидві в своєму 
житті зазнали утисків від влади, але не скорились. Лесю Українку інший 
геніальний український поет Іван Франко назвав  «єдиним мужчиною в 
українському письменстві» за її принциповість, силу духу. 

Безкомпромісна, принципова, вперта, вимоглива, горда. Часом різка, 
гостра, як бритва, з блискавичною реакцією і неабияким почуттям гумору 
– це Ліна Костенко. За підтримку дисидентського руху «крамольну» поет-
ку негласно заборонили друкувати, чим прирекли на вимушене мовчання, 
яке тривало 16 років. Обидві поетеси не боялись  у творах висловлювати 
свою думку і не закривали очі на важливі питання сучасного їм світу. 

В наш час з’явилися нові оригінальні дослідження, в яких постать 
Лесі Українки, її творчий доробок тлумачаться в світлі досягнень  сучас-
ної літературної думки (О. Забужко « Notre Dame d’Ukraine: Українка 
в конфлікті міфологій», В. Агеєва «Поетеса на зламі століть. Творчість 
Лесі Українки в постмодерній інтерпретації»,  Н. Зборовська. «Моя Леся 
Українка», А. Бичко  «Леся Українка: Світоглядно-філософський погляд»   
тощо). Леся Українка -  це неймовірна поетеса! Її ставлять в один ряд з 
Тарасом Шевченком та Іваном Франком!

Творче надбання Лесі Українки є зразком інтелектуальної літерату-
ри, у якій звертання до традиції переплетено зі сміливим новаторством. 
Об’єднання віршів під певним кутом зору змінювало їх жанрову приро-
ду: ліричне розкриття теми ніби доповнювалося епічними, розповідними 
елементами. Творчість Лесі Українки багато в чому визначає розвиток 
модерністських тенденцій у літературі ХХ століття. Її неоромантична, 
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символістська поезія та  драматургія означили на рубежі віків увагу до 
нових цінностей, нових проблем. Її літературна спадщина стала однією з 
вершин художньої свідомості українського народу і, водночас, – видатним 
явищем світової літератури, адже криє в собі невичерпні джерела високих 
людських ідеалів добра і справедливості, гуманізму і свободи. [1, С.64].

У  збірці поезій « На крилах пісень « яка була видана у Львові  вона 
написала 

«До тебе, Україно, наша бездольная мати,
Струна моя перша озветься.
І буде струна урочисто і тихо лунати,
І пісня від серця поллється.».
Не було ні хвилини , щоб вона не думала про рідний край !
                                       «І все-таки  до тебе думка лине,
                                      Мій занапащений, нещасний краю!»
Твори поетеси – це і заклик до боротьби з самодержавством, і роль 

поетичного слова та роль митця в цій боротьбі, і утвердження народу як 
творця історії, і оспівування природи, що дає сили жити і боротись, так як 
природа стала у творчості поетеси однією з головних дійових осіб, вона 
не віддільна від людини («Подорож до моря», «Мелодії» тощо).

Ім’я Ліни Костенко, як і спадкоємиці творчості великої попередниці, 
широко відоме як на теренах України, так і поза її межами. І це зрозумі-
ло, бо кожен вихід з друку її чергової збірки поезій чи роману, її публі-
кація чи публічний виступ викликає реакцію у суспільстві. «Поезія Ліни 
Костенко вже давно досягла такого мистецького статусу, коли можна і 
слід говорити про її творчість як один із найяскравіших феноменів доби 
й української культури ХХ ст. та межі тисячоліть» [5, С.196].

У своїй збірці «Неповторність» Ліна Костенко порушує питання збе-
реження рідної землі! Це питання є дуже болючим для сучасності.  Тема  
бережного відношення до природи  також присутня у Лесі Українки в її 
драмі «Лісова пісня». У цій драмі – феєрії  природа відіграє важливу роль !

В поезії Ліни Костенко виділяємо ряд мотивів, що відтворюють її 
оригінальну поетичну картину світу: мотив кохання, мотиви, пов’язані з 
інтимними переживаннями ліричної героїні, мотив призначення митця, 
мотив єднання людини з природою тощо. 

Мотив кохання обіймає значну за обсягом частину творчості Ліни 
Костенко, - від першого, юнацького почуття («Світлий сонет», «Моя 
любове! Я перед тобою…»), розквіту й зрілості кохання («Я кину все. 
Я вірю в кілометри…», «Лейтмотив щастя») до поступового затухання 
цього почуття («Я дуже тяжко вами відболіла…»).  А як цікаво звучить 
тема вірності і кохання у романі «Маруся Чурай»!

Голосно звучить у поетичному доробку Ліни Костенко мотив значення 
мови, покликання митця і його ролі у житті суспільства. Вона не приймає 
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графоманства («Яка різниця – хто куди пішов?...», «Коли поетів буде як 
машин…»), митець та поет для авторки є рабом своєї справи. [7, С.2].

Обидві поетеси зробили великий внесок у формування інтелектуальної 
літератури українського народу. 

Ліна Костенко, як і Леся Українка, всесвітньо відома мисткиня. Вона 
не тільки лауреат  Національної премії ім. Т. Шевченка, але й багатьох 
престижних світових премій (Франческо Петрарки, наприклад). Тричі 
почесний професор – Києво-Могилянської академії, Чернівецького На-
ціонального університету ім.  Ю. Федьковича, Київського Національного 
педагогічного університету ім. Драгоманова. Творчість цих двох письмен-
ниць неможливо не помітити й не оцінити ! Ці дві жіночі постаті мають  
велику духовну спорідненість, не дивлячись на часову відстань. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Бонцевич Д. Е.  Типологічне зіставлення поезії Лесі Українки та              Ліни 

Костенко: магістр. робота /Д.Е. Бонцевич; Одеський Нац.  ун-т ім. Мечникова.   
Одеса, 2016. 68 с.

2. Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій: монографія 
/ О. Забужко.  К., 2006.   224 с.

3. Клочек Г. «Це тихе сяйво над моєю долею…» : Любовна лірика Ліни Костенко. 
Українська мова та література.  1997. №48.  С. 2-3.  

4. Мороз М. Літопис життя та творчості Лесі Українки. К.: Наук. думка, 1992.  
627с.

5. Саєнко В. Творчість Ліни Костенко у жанрологічному вимірі. Проблеми су-
часного літературознавства.  2002.  Вип. 11.  С. 196 – 219.

6. Франко І. Леся Українка. Літературно-критичні статті про Лесю Українку; 
упоряд. О. Ф. Ставицький.  К. : Рад. шк., 1989.  С 23-40.

7. Шестак А.  Ліна Костенко. Поетеса епохи . Українська правда. 2018.  10 груд-
ня. Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/articles/ /2018/12/10/7200729/.

8. https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=9382.
9.  https://sites.google.com/site/lesaukraienka07/tvorcist.
10. https://zno.if.ua/?p=2910.
11. https://lib.misto.kiev.ua/UKR/TVIR/KOSTENKO/kostenko202.dhtml.
12. https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=9409.
13. https://bookmarin.com/uk/virshi-lini-kostenko-pro-prirodu/.



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 297

Лузоло М. Н. 
Київський інститут бізнесу та технологій

м. Київ

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ  

РЕСПУБЛІЦІ КОНГО
Мета, яку переслідує моя робота, - це, з одного боку, узгодити ви-

вчену теорію з практикою відповідно до програми, складеної  вищою та 
університетською освітою, а з іншого боку, засудити сумну реальність 
соціально-економічної  проблеми, з якими Демократична Республіка Конго 
щодня стикається з точки зору експлуатації  ї ї  природних ресурсів.

Розташована в центральній  Африці, Демократична Республіка Конго 
рясніє значними покладами природних ресурсів. Але й ого ресурси замість 
сприяння виникненню краї ни є протилежними джерелами напруженості 
та політичної  нестабільності. Крім того, ними бажають сусідні краї ни 
(Руанда, Уганда, Бурунді та ін.). Оцінений  аналітиками як геологічний  
скандал, побічна шкода, заподіяна природними ресурсами в ДРК, величез-
на (багато людських втрат та значний  матеріальний  збиток). „Прокляття 
нафти, кров’яні діаманти», ці вислови, що здій снюються НУО, відпові-
дають конголезському випадку.

Після виходу з Португалії  та прибуття бельгій ців територія ДРК стала 
особистою власністю бельгій ського короля Леопольда II до й ого смер-
ті в 1908 р. Бельгій ський  парламент взяв на себе управління землею до 
1960 р. З цієї  дати , управління землею та ї ї  ресурсами повернуто до кон-
голезської  держави. Він вирішив регулювати цей  сектор, запровадивши 
закон про землю, який  називається законом Бакаджика, приблизно в 1973 
р. Цей  закон визначає, що: «ґрунти та надра належали виключно та не-
від’ємно до держави Конго».

Було багато очікувань від закону Бакаджики. Вони повинні дозволити 
Конго мати повні права власності на свої  лісові та гірничі галузі на всій  
території . Вони також повинні дати можливість скасувати титули, надані 
протягом колоніального періоду, та провести інвентаризацію й ого земель: 
знати ї х область, місце призначення, зазначати подвій ні реєстрацій ні сві-
доцтва. На жаль, закон не вдалося реалізувати.

Причини провалу закону Бакаджики можна пояснити не лише недо-
статньою підготовкою власників земельних прав, а й  втратою документів, 
які можуть слугувати контролем для передачі та концесій . Закон також не 
виграв від широких консультацій  на низовому рівні. Він зміг торкнутися 
лише цесій  та поступок, наданих до 30 червня 1960 р.

Таким чином, ця невдача залишила правовий  вакуум, що дозволив ре-
гулювати сільські землі в Демократичній  Республіці Конго. Зіткнувшись з 
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цією крихкою ситуацією, ДРК зазнав декількох спроб сецесіонізму, пов’я-
заних з експлуатацією природних ресурсів. Між 1946 і 1998 роками було 
24 спроби відокремлення. Але з часом амбіції  сепаратистів поступилися 
місцем незаконній  експлуатації  мінеральних ресурсів (золота, деревини 
із слонової  кістки тощо).

Виробнича вартість незаконних рубок оцінюється приблизно в 1,3 
млрд. доларів на рік на користь зброй них груп та транснаціональних 
злочинних банд, що базуються в Руанді, Уганді та Бурунді. Корисни ко-
палині використовуються зброй ними групами для значного озброєння в 
арсеналах вій ни.

Пол Кагаме був вимушений  вислати в Уганду в 1961 році, приєднався 
до NRA (Національної  армії  опору), руху опору режиму Іді Амін-Дада, в 
1979 році. NRA послідовно скидав президентів Мілтона Оботе в 1985 році 
і Тіто Окелло в 1986 році. Й овері Мусевені бере на себе поводи Уганди.

Й ого співробітник Пол Кагаме отримав звання май ора і став директо-
ром вій ськових розвідувальних служб армії  Уганди. Патріотичний  фронт 
Руанди (РПФ) був створений  у 1980 році руандій ськими вигнанцями в 
Уганді під керівництвом Фреда Рвігеми. Примусове повернення РПФ до 
Руанди спричинило громадянську вій ну. Президент Й овері Мусевені, 
покровитель РПФ, нав’язує Пола Кагаме вирішити кризу РПФ. Взявши 
кермо RPF, Пол Кагаме вий шов на міжнародну арену. Від перемоги до 
поразки він підписав угоди про Арушу з президентом Ювеналом Хабярі-
маною завдяки участі ООН, яка намагалася знай ти сприятливий  результат 
кризи. У 1994 році після геноциду тутсі вій ська РПФ розгромили урядові 
сили, ослаблені ембарго на поставки зброї  Ради Безпеки ООН. РПФ заку-
повував зброю у Гоми в Конго.

Громадянська вій на 1994 року вивезла до Конго тисячі жителів Руанди. 
Серед й ого біженців були колишні руандій ські солдати (ФАР), розгром-
лені Патріотичною армією Руанди. Перебуваючи в Конго, ці солдати все 
ще вороже ставилися до режиму Кігалі. Зіткнувшись із цією загрозою, 
Кігалі не дав ї м часу. Пол Кагаме та Лоран Дезіре Кабіла розпочали 
у 1996 році вій ськову кампанію з ї х витіснення. Усі табори біженців, 
розташовані в Ківу, були повністю зруй новані. Частина біженців були 
репатрій ована до Руанди, інша частина винищена, десятки тисяч діста-
лися до сусідніх краї н (Конго Браззавіль, Ангола, RCA), інші знаходять 
притулок у лісі Ківу. Люди, які перебувають у лісі Ківу, реорганізуються 
у політично-вій ськовий  рух під назвою FDALR (Демократичний  фронт 
визволення Руанди), що створить хронічну регіональну незахищеність. 
Конфлікт стає все більш міжнародним, головним завданням якого є за-
воювання мінеральних ресурсів.

З початку конфлікту в 1998 році сусідні краї ни скористались тим, що 
ДРК не надіслала окуповані сили до певних міст для незаконної  експлу-



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 299

атації  ресурсів. Руанда відправила свої х солдатів до Ківу. Уганда напра-
вила окуповані вій ська до Ітурі. Окупація супроводжувалася систематич-
ним розкраданням ресурсів. Ситуація ставала дедалі складнішою. ООН 
вилучає фай л. Генеральний  секретар уповноважує групу експертів для 
оцінки незаконної  експлуатації  природних ресурсів. У кількох доповідях, 
оприлюднених групою експертів, чітко цитуються краї ни, причетні до 
цієї  шахрай ської  діяльності в ДРК. Це справді сусідні краї ни та зброй ні 
групи, про які ми щой но згадали.

Миротворчі сили ООН були направлені в 1999 році до Конго. Це була 
най важливіша вій ськова операція ООН у світі. Близько 18 000 чоловіків 
базуються лише в Ківу. Працювати на рік коштує близько 1 млрд дола-
рів. Сьогодні місія ООН має 12 років присутності в ДРК. Маючи велику 
кількість чоловіків та діючий  бюджет, ця місія не змогла підтримувати 
мир та безпеку в Ківу.

Ляшенко Р. Т.
Економіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій

м. Київ

АКТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОПАНУВАННЯ НАВИЧКАМИ 
ОСНОВ КОМПОЗИЦІЇ ТА СТИЛІЗАЦІЇ

В умовах початку дії четвертої промислової революції, де здійснюється 
прорив в технологічні та віртуальні способи забезпечення життєдіяль-
ності, людини, звільнення  її від тяжкої фізичної роботи, має відбутися 
перерозподіл життєтворчих ресурсів. Вивільнення сил та часу людство 
має спрямувати на реалізацію своїх творчих потреб. Одним з напрямків 
такої реалізації є мистецтво. Саме потреба в творчості та краси і надалі 
перебуватиме в якості одного з основних стимулів до подальшого роз-
витку людства, де дизайн, як інструментарій мистецького процесу, стає 
необхідним знанням у цьому напрямку.

Знання з основ композиції та стилізації необхідні для якісної роботи 
у сферах будь-якого дизайну, мистецтва та інших видів діяльності, що 
пов’язані з візуальними образами та зверненнями до глядача. Рівень якості 
проекту напряму залежить від його композиції та аналізу використаних 
рішень, а виважена стилізація дозволяє довершити систему будь-якого 
проекту.

Сучасна сфера викладання мистецьких дисциплін не має якісно сис-
тематизованих матеріалів з основ стилізації та роботи з цією темою, хоча 
вона і користується значним попитом у більшості сферах. Створення та 
використання теоретичних знань і фактичних прикладів стилізації в фор-
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маті посібника або підручника, що оптимізований під нашого сучасника, 
дозволить ефективніше навчати студентів та абітурієнтів основам стилі-
зації та, відповідно, композиції і розвивати рівень обізнаності та навичок 
сучасних митців в сферах дизайну і мистецтва. Подібний посібник або 
підручник дозволить розвинути ідейну структуру роботи зі стилізацією, 
яка набуватиме свого розвитку під час вивчення таких дисциплін як іс-
торія мистецтва, рисунок, живопис, графічний дизайн та інших. Настав 
час осучаснення методів подання теоретичних знань з основ композиції 
та системного підходу до теми стилізації як до окремої дисципліни, що 
спонукало нас до розробки нового посібника, який би відповідав зазна-
ченим критеріям. 

Робота з принципами побудови композиції, стилями та стилізацією є 
невід’ємними складовими проектної діяльності в усіх сферах будь-якого 
дизайну та мистецьких дисциплін. Саме в фактичній роботі найяскраві-
ше проявляються базові принципи створення гармонійної композиції та 
її доречне порушення, робота зі стилями та стилізацією, аналіз досвіду 
вже існуючих проектів та творів. Правилам основ композиції присвячені 
праці багатьох дослідників [1 - 3], тоді як систематизовані праці з основ 
стилізації аж занадто малочислені для такої потреби, яка в них зараз є.

Розроблений нами посібник на прикладах сучасної розробки художніх 
робіт раціонально формує аналітичну базу, розвиває фактичні навички 
аналізу та, даючи розуміння будови проекту, позитивно діє на несвідоме 
осмислення будь-якої композиції. Базовою особливістю даного посібника 
є те, що він не дає лише однозначний список правил того як треба робити, 
а показує як можна зробити і які це матиме результати, передаючи дос-
від гарних прикладів та помилок, вивчаючи причини і результати рішень 
автора та особливості сприйняття роботи глядачем.

Дійсно, теоретична база з основ композиції нашого посібника та іс-
нуючих підручників подібна, адже вона склалася історично. Але підхід 
її подання до читача абсолютно інакший, адже базується на послідовній 
практичній роботі з фактичним проектом. Такий підхід якісніше ілюструє 
конкретні етапи в роботі і цим розвиває уявлення про системність вве-
дення проекту. Подібну навичку дизайнер або митець зазвичай отримує 
з досвідом на практичному виконанні задач, замовлень, проектів. Але 
посібник вже на перших етапах вивчення основ композиції розвиває 
структурний підхід до роботи, поглиблюючи знання та розвиваючи не-
свідомий підхід автора до якісного структурування та виконання проекту 
будь-якого типу. 

Перевагою нашого посібника є його серйозний та структурований 
підхід до стилізації як до окремої дисципліни. Стилізація використову-
ється повсюдно, а не лише в мистецьких дисциплінах, хоча саме в них 
вона має найбільший прояв, адже кожен історичний стиль базується саме 



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 301

на мистецтві свого періоду. Необхідність в систематичному підході до 
стилізації диктується потребою людства в розвитку та створенні унікаль-
ного мистецького стилю нового часу, але створення нового неможливе 
без вивчення та переосмислення вже існуючого. Базисом стилізації є ко-
ректне дослідження і аналіз та доречне виокремлення і переосмислення 
вже колись створеного для реалізації чогось нового. 

Тобто, в цілому нами проаналізовано методику викладання художніх 
дисциплін через формат друкованого посібника та підручника. Метою 
роботи є створення макету посібника з основ композиції та стилізації і 
реалізація викладених в ньому теоретичний знань та авторських робіт 
в сучасній креативній подачі. В ході дослідження існуючої теоретичної 
бази з даних дисциплін було визначено потребу в переосмисленні викла-
дання основ композиції та стилізації через призму критичного аналізу і 
синтезу вже існуючих робіт та кейсів, а не як сталого чітко визначеного 
списку правил. 

Для формування навички аналізу в сферах мистецтва та дизайну по-
сібник має подати якісні приклади аналізу робіт, надати якомога більшу 
варіативність можливих дій та рішень автора для досягнення конкретних 
задач. Завдяки дослідженню існуючої бази теоретичних знань та худож-
ніх матеріалів систематизовано певну теоретичну основу для доповнення 
власними спостереженнями, роботами та досвідом. На основі існуючих 
прикладів розроблена методика їх аналізу, створені графічні приклади 
та сформований сучасний навчальний матеріал з основ композиції та 
стилізації.
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Естетичні почуття людей відіграють величезну роль в їхньому житті. 

Естетичне виховання сучасної студентської молоді передбачає якісну 
зміну рівня їх естетичної культури, яким може бути охоплена як окрема 
особистість, соціальна група, так і суспільство в цілому. Уміння бачити, 
розуміти і створювати прекрасне робить духовне життя людини багатшим, 
цікавішим, дає йому можливість відчувати найвищу духовну насолоду. 
Одним із визначальних стратегічних принципів сучасної освітньої полі-
тики в Україні є гуманізація освіти, в основу якої покладено забезпечення 
пріоритетності загальнолюдських цінностей  Естетичне виховання займає 
особливе місце у всій системі навчально-виховного процесу ВНЗ. Воно 
включає в себе не тільки розвиток естетичних якостей людини, але і всі-
єї особистості в цілому: її сутнісних сил, духовних потреб, моральних 
ідеалів, особистих і суспільних уявлень, світогляду. На людину впливає 
не тільки мистецтво, але й естетичні сторони дійсності: праця, суспільні 
відносини, навколишнє соціальне середовище, поведінка, побут, природа. 

ЗВО історично є середовищем загальнолюдських цінностей, гуманізму, 
демократизму, ланкою органічного зв’язку зі світовою та національною 
історією, культурою, традиціями, джерелом вищих духовних цінностей. 
Навчання у вищих закладах – «це момент, коли молода людина здійснює 
вибір смислу життя, зокрема й відповідно до естетичних ідеалів» [1, с. 3].  

Процес формування естетичного смаку у сучасних студентів це здат-
ність оцінювати та насолоджуватись прекрасним, трагічним, комічним в 
повсякденному житті. [7, с.107].

Студенти – це та соціальна група, що є духовно-творчим ядром на-
вчальних закладів та взагалі суспільства. Саме студентська молодь являє 
собою «майбутнє в теперішньому», є ключовим джерелом енергії, цін-
нісні орієнтації якого кардинально впливають на перспективи розвитку 
суспільства в цілому тощо [3, с. 175].

Завдання естетичного виховання сучасної студентської молоді умовно 
можна розділити на дві групи – придбання теоретичних знань і формуван-
ня практичних умінь. Перша група завдань вирішує питання прилучення 
до естетичних цінностей, а друга – активного включення в естетичну 
діяльність [5].

Формування естетичного ідеалу, прагнення бути вихованим та пре-
красним у справах, думках, вчинках, зовнішньому вигляді, у здатності 
сприймати,  розуміти,  цінувати прекрасне в мистецтві та навколишній 
дійсності, знати культурно-естетичну спадщину, та будувати життя за 
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законами краси – це головне завдання виховання сучасної студентської 
молоді. [5].

Естетичне виховання сучасної студентської молоді являє собою 
комплексний процес формування естетичної освіченості особистості, 
яка може відчувати, оцінювати мистецтво в усіх його різновидах, засво-
ювати явища світової художньої культури, творчої майстерності, чуйно 
сприймати красу предметного світу, виховувати потреби та здатності до 
художньо-творчої самореалізації, естетичного ставлення до мистецтва, 
уявлень і ціннісних орієнтацій. Естетичне виховання у ЗВО передбачає 
використання культурного потенціалу та смаку у всіх навчальних дисци-
плінах, упровадження естетичних елементів у структуру знань, залучення 
різноманітних способів і засобів створення естетичних ситуацій, які пе-
редбачають оцінювання, ознайомлення з творами мистецтва та їх обго-
ворення. Кожна лекція чи семінар має свій естетичний смак та потенціал.  

В естетичному вихованні сучасної студентської молоді величезне 
значення має особистість педагога. Його поведінка, одяг, осанка, рухи, 
міміка, голос, тон — все мас бути взірцем для студентів. Про естетичну 
вихованість учнів свідчать зовнішній вигляд, манера поводитися, уміння 
розмовляти, вигляд їх підручників, конспектів тощо [4].

Естетичне виховання сучасних студентів у ВНЗ здійснюється багать-
ма методами і формами. Найбільш дієвими серед них є: лекції, бесіди, 
круглі столи, диспути, конференції, ділові і рольові ігри на етичні теми, 
концерти, творчі конкурси, відвідування музеїв, архітектурних та істо-
ричних заповідників, картинних галерей, виставок творчих робіт, театрів, 
переглядів кінострічок, організація літературних гуртків, студій, хорових 
колективів, тематичних виставок. Студенти активно займаються самоо-
світнім, професійним самовдосконаленням: відвідують оперні та балет-
ні вистави, концерти (музичний, літературний, естрадний), створюють 
заходи відпочинку та оздоровлення, залучаються до майстер-класів із 
класичного та сучасного художнього світу, беруть участь у конкурсах та 
олімпіадах, що проводяться в інших навчальних закладах України.

Естетичне виховання сучасної студентської молоді неможливе без 
глибокого усвідомлення ними національних основ культури: вивчення 
історії держави, рідного краю, бачити красу у фольклорі, народних ремес-
лах, звичаях, традиціях, обрядах, опановувати естетичне багатство мови.

Опитування, анкетування та спостереження,  студентів уможливили 
констатувати позитивний вплив упроваджених форм і методів виховної 
роботи, що сприяють культурно-естетичному розвитку та набуттю сту-
дентами естетичних цінностей, прагненню досягти естетичного ідеалу, 
сформованості естетичних почуттів, потреб, смаків, що дoзвoляють під-
вищувати результативність естетичної вихованості майбутніх фахівців. 
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 Естетичне виховання покликане навчити студентів розуміти і сприй-
мати красу, формувати емоційну сферу студентів, естетичні смаки та 
ідеали. Виникнення позитивних естетичних емоцій сприяє формуванню 
стійкого інтересу до творчості. Умови успішності цієї роботи: врахуван-
ня індивідуальних й вікових особливостей студентів, цілеспрямованість, 
поєднання навчання й практики, взаємодія з родиною та особливий педа-
гогічний підхід до формування естетичних потреб, залучення до діяль-
ності, що здатна приносити задоволення та сприяти розвитку найкращих 
особистісних якостей. 

Позитивний досвід роботи з естетичного виховання студентської мо-
лоді в КІБІТ, свідчить, що ЗВО виховує гармонійно розвинену, творчу 
особистість знатну бачити, жити за законами краси та самостійно творити 
її в навколишній дійсності. 
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ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ: ІНШИЙ ВИМІР
Інклюзія в освітній сфері є сьогодні загальновідомим явищем завдяки 

зусиллям держави і суспільства у галузі забезпечення рівного доступу 
до знань для учнів та студентів з інвалідністю й створення таким чином 
в освітньому середовищі давно затребуваного гуманістичного простору 
емпатії і співпраці.

Мета інклюзії та відповідної – інклюзивної – культури полягає, з 
одного боку, у ліквідації соціального виключення та ізольованості у су-
спільстві людей з особливими потребами, які є наслідком необгрунтова-
ної упередженості щодо них та щодо відмінностей, обумовлених різними 
чинниками. З іншого – у збільшенні ступеня участі всіх громадян у соці-
альному житті, в єднанні та інтеграції суспільства, а також у гармонізації 
та елевації на цій основі різноманітних аспектів суспільних відносин [1].

В цьому – другому – контексті інклюзивний підхід створює підстави 
для ширшого і глибшого бачення й інших освітніх та соціальних питань, 
зокрема, надає нового сенсу проблематиці диференціації і індивідуалізації 
навчального процесу та змісту середньої і вищої освіти.

Питання диференціації і індивідуалізації шкільної освіти, а разом з цим 
– і її змісту, пов’язані з відмінностями в пізнавальних інтересах і навчаль-
них здібностях учнів, що створює необхідність, з одного боку, зважаючи 
на ці відмінності, шукати шляхи забезпечення їх врахування у навчаль-
ному процесі щодо всіх без винятку осіб, які навчаються, і, таким чином, 
диференціація і індивідуалізація навчання слугує одночасно і інтересам 
учнів з інвалідністю, і інтересам інших учнів, оскільки створює різні, а 
отже – єдині у своїй відповідності можливостям учнів, умови для всіх.

З іншого боку, проблематика диференційованого навчання ставить 
питання про загальний і індивідуальний зміст освіти, відтак – про загаль-
ноосвітню та вибіркову складові навчального плану, що привертає увагу 
до значення та змістового наповнення цих складових та рівня вимог і 
відповідних їм технологій навчання при виконанні кожної з них.

І тут теж виникає природня можливість одночасно задовольнити ін-
тереси всіх учнів, адже вимоги високого рівня до результатів навчання, 
що потребують для свого досягнення відповідних здібностей, які є не у 
всіх, можуть бути встановлені саме у вибіркових курсах, а при вивченні 
загальноосвітніх дисциплін, метою вивчення більшості з яких є власне 
інклюзія в суспільстві та культурна інтеграція підростаючих громадян, 
освітні вимоги можуть бути переважно зміщені у бік одного з чотирьох 
(за визначенням ЮНЕСКО) ключових аспектів інклюзії в освіті, а саме: 
«присутності, участі та досягнень» усіх учнів [3].
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Відповідно до таких вимог та виходячи з, насамперед, культурно-ви-
ховних і суспільно-інтеграційних завдань загальноосвітньої складової 
середньої (а також і вищої) освіти, ця складова має бути суттєво оновле-
ною у змістовому та методичному плані.

Зокрема, на наш погляд, з інклюзивної точки зору було б доцільно 
включити у коло загальноосвітніх курсів шкільної освіти дисципліни 
етичного (про ввічливість, порядність, етикет), психологічного (про 
спілкування, емоції, пізнавальні процеси тощо), та ремісничого (куліна-
рія, садівництво / городництво, ремонт побутових речей тощо) змісту, 
збільшити час та поглибити рівень вивчення мистецьких дисциплін (які 
мають величезний суспільно-об’єднавчий, розвивальний та терапевтичний 
вплив), рідної та іноземної мови і літератури (в лексичному, семіотичному 
та семантичному вимірі), а у вищій школі – поновити в правах дисципліни 
гуманітарного циклу, які були виключені з навчальних планів або суттєво 
обмежені в обсязі вивчення, на нашу думку, необгрунтовано [4].

Велике значення для якості освіти має її методичний вимір. З огляду 
на інклюзивні завдання загальноосвітніх дисциплін найкращим з відомих 
на сьогодні методів їх вивчення, на наш погляд, є фасилітативне інтерак-
тивне навчання, яскравий приклад здійснення якого детально описаний у 
книзі К.Роджерса і Д.Фрейберга «Свобода учиться» [5].

Безумовно, залишаються питання віднаходження відповідних форм 
і методів вивчення в інклюзивному навчальному процесі дисциплін, які 
мають залишатися обов’язковими (тобто мають входити до загальноос-
вітньої складової навчального плану), але при вивченні яких важливими 
є не лише процес заняття, мотиваційна та емоційна залученість у нього 
учнів і їх неповторні індивідуальні враження від проживання цих проце-
сів, а й конкретні, затребувані практикою повсякденної життєдіяльності 
навчальні результати (на відміну від професійно-орієнтованих навчаль-
них результатів вивчення обраних учнем чи школою вибіркових дисци-
плін-спецкурсів). Це, перш за все, математика, граматика рідної мови, 
історія, географія і деякі інші. Віднаходження відповідей на ці питання – 
справа відповідних фахівців, і деякі відповіді вже запропоновані ними [2].

Таким чином, інклюзивна освіта – як не тільки освітня технологія, 
що передбачає навчання й виховання дітей з особливими потребами у 
звичайному навчально-виховному закладі, де створені відповідні умови 
для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу, а й як 
певна філософія в освіті, що спирається на пошук ефективних способів 
врахування питання багатоманітності та навчає співіснувати з відмін-
ностями, які розглядаються як стимул для заохочення дітей і дорослих 
до навчання і створює умови для присутності, участі та досягнень усіх 
учасників, може бути реалізована також шляхом диференціації та індиві-
дуалізації навчання, за навчальним планом, що містить загальноосвітній 
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та вибірковий компоненти, і з застосуванням передових фасилітативних 
інтерактивних технологій навчання.
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CULTURAL AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
NIGERIA

ABSTRACT  

Nigeria is an example of a nation born out of a cultural womb foreign to it. 
As a result, participation of Nigerians in cultural life is poor. Nigeria’s lofty 
overall development aspirations remain largely unachieved as a result of the 
fact that the country is yet to recognize the pride of place culture occupies in 
development. Nigeria pledges to protect, preserve and promote the Nigerian 
cultures which enhance human dignity and which are consistent with the 
fundamental objectives as provided in Chapter II of the 1999 Constitution 
as well as to encourage development of technological and scientific studies 
which enhance cultural values. The Nigerian culture has not been harnessed 
for the socio-economic growth of the country. As a result, primary means of 
survival is not guaranteed. This accounts for the downward trend of socio-
economic development inspite of laudable measures put in place to attain 
socio-economic development in Nigeria. Development programme which takes 
into account the link between cultural diversity which is likely to bring better 
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dividend is lacking. This is what this paper aims to achieve. The paper made 
use of primary and secondary sources of information from the library. In this 
paper, issues bordering on culture and development, impact of colonialism 
on the socio-economic development shall be looked into. This is with the aim 
to mainstreaming culture into the Nigeria’s development agenda. Keywords: 
Constitution, Culture, Socio-Economic Development 1. Introduction Nigeria is 
blessed with enormous potentials of both human and natural resources. Inspite 
of this, the country is confronted with one of the greatest challenges facing most 
nations of the world which is underdevelopment. The quest for development 
is one of the most critical issues in the Nigerian state. Development involves 
two basic processes: improving and refining that which is already in existence 
and adapting same to contemporary requirements and finding solutions to new 
problems or new forms of solutions to old problems. It is a creative response 
to social, economic and political affairs. One can only develop what is already 
in existence but where what is in existence is destroyed there is nothing to 
develop for you cannot put something on nothing. In Nigeria, cultural values 
have been thrown to the air and consequently fading away. Culture is seen 
as falling in the realm of preservation of the heritage of the people rather 
then been seen as a process of enrichment and renewal of Nigerian values. 
Consequently, development fails to reconcile with the present and the demands 
of the challenges of the future. Rather than making use of Nigeria’s culture 
for national building, Nigerian has discarded her rich and enviable cultural 
heritage for an alien one. Right from 1960 when Nigeria attained independence, 
there has been an endless search for development in this country. Nigeria 
is faced with an appalled state of poverty in the midst of plenty. Economic 
growth is impeded despite all attempts to achieve socio-economic growth 
and development. Nigeria’s lofty overall development aspirations remain 
largely unachieved. None of her elegant economic policies have succeeded in 
resulting in improved welfare for the citizens of the country. Instead, Nigeria 
remains a sick society. This is reflected in collapse of family institutions, 
increase in crime, religious crisis, breakdown in social order, decay in social 
infrastructure, breakdown in law and order etc. The hope of the generality of 
the people was that the country would grow in leaps and bounds considering 
the fact that the country is now under the control of indigenous ruling elites. 
Instead, economic problems have continued to manifest in form of increase 
in unemployment, increase in poverty, soaring in prices of goods and services 
etc. Despite various measures taken by successive administrations to stem the 
tide of economic problems, the Nigerian economy continues to manifest signs 
of stress and strains as a result of underdevelopment resulting from neglect of 
the cultural aspect of development. Development in Nigeria fails to reconcile 
the challenges of the needs of the present with those of future. Nigeria is yet 
to fully acknowledge the cultural dimension of development. Because of this 
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there has not been adequate sensitization of her policy makers and the public 
as a whole to the cultural component of development. That which gave order 
and meaning to past generations have since been lost in Nigeria. What is left 
in presently is super-imposed by the colonial masters. There can be no true 
socio-economic development in the absence of culture. The approach of this 
paper is on how culture can be used to promote socio-economic development 
in Nigeria.

 2. CULTURE AND DEVELOPMENT

 Development involves two basic processes improving and refining that 
which is already in existence and adapting same to contemporary requirements 
and finding solutions to new problems or new forms of solutions to old 
problems. It is a creative response to social, economic and political affairs. 
One can only develop what is already in existence but where what is in 
existence is destroyed there is nothing to develop for you cannot put something 
on nothing. As a result of the fact that Nigeria has failed to recognize the place 
of culture in the attainment of socio-economic development, she has not been 
able to harness same for national development. The word culture came from 
a Latin word cerele meaning to cultivate or to tend. It means to take active 
care of something. Piddington, (1950) defined culture as the sum total of the 
material and intellectual equipment wherewith a people satisfy or meet their 
biological or social needs and adapt themselves to their environment. Thompson 
1991 viewed culture as a society’s total way or pattern of life. The Ministry 
of Information and Culture of Nigeria, (1988) defined culture as the totality 
of the way of life evolved by a people in their attempt to meet the challenges 
of living in their environment, which gives order and meaning to their social, 
political, economic, aesthetic and religious norms and modes of organization 
thus distinguishing a people from their neighbours. As noted by Taylor, (1971), 
culture is that complex whole which include the knowledge, belief, art, law, 
morals, customs and any other capabilities acquired by man as a member of 
society. Culture is what man interposes between himself and his environment 
in order to ensure his security and survival (Ayandele, 1981). To Duro Oni, 
(2001), the word culture was is the embodiments of the attitudes of a people 
to their traditional values which are essential for factors of development and 
progress. According to Udu Yakubu (2002) for human beings to build houses, 
cultivate farms, construct bridges, dams, electricity generating plants, provide 
qualitative education, manage successful businesses or organizations, control 
population growth, prevent or cure sicknesses and diseases, ensure social trust, 
good governance and law and order etc., they need an established critically 
receptive body of ideas and beliefs, designs, techniques and methodologies 
rules and regulations. In other words, they need culture. As noted by Tunde 
Babawale (2007), culture entails all that people have learned and preserved 
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from past collective experience and transmitted into the future by learning. 
Culture is the primary means of survival and adaptation of man, offering a 
summation and distillation of the past that provides sound basis for living in 
the present and marching into the future. Bates et al (1975) are of the view 
that in the absence of culture man is prone to losing all knowledge of even the 
basic means of survival and that it will be catastrophic for the prevailing culture 
of mankind to be wiped out. An understanding of the cultural aspect of a society 
is crucial to adapting development approaches to local context and ensuring 
successful outcomes. Development is not only about economic or material 
growth or social progress. Economic views cannot be dissociated from other 
aspects of life. Cultural factor also influence the way humans understand and 
implement their civic and economic affairs, their relationships to other humans, 
their histories, the world of nature and most importantly the principles of 
development. The purpose of development and the criteria by which it may be 
evaluated are culture-based and culture-bound. Development extends to culture. 
The culture of the people must be recognized, sustained and preserved in order 
to give them a sense of belonging in any development agenda. The development 
process must be viewed from a wider perspective whereby issues of the whole 
human person, rather than the essentially economic man are incorporated. 
Development as a strategy for improving the quality of life and the stability 
of the economy must be viewed from the angle of culture in order to enhance 
socio-economic development. Nigeria has pledged to protect, preserve and 
promote the Nigerian cultures which enhance human dignity and are consistent 
with the fundamental objectives as provided in Chapter II of the 1999 
Constitution and to encourage development of technological and scientific 
studies which enhance cultural values. One of the targets of the proposed goal 
of ensuring sustainable consumption and production, is to develop and 
implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable 
tourism which creates and promotes local cultures and products. Culture is a 
catalyst for comprehensive societal change, with the ability of generating 
positive and sustainable transformations of economic development. It is an 
important factor in building social inclusion and eradicating poverty, providing 
for economic growth and active participation in development processes, as 
well as an essential component of sustainable development. Culture is a driver 
for development as well as an important contribution in the reduction of 
poverty. Participation in the cultural sector and the engagement of cultural 
values provide important opportunities for development. Culture led 
development helps to preserve the social fabric, attract investment and improve 
economic retunes. Development programmes which takes into account the link 
between cultural diversity is likely to bring better dividend. Culture and historic 
urban environments are key for achieving sustainable development. Cultural 
sensitive approach in urban environments promotes social cohesion and cultural 
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pride through participation in local community and urban spaces. An 
understanding and consideration of the cultural aspect of society is critical to 
adapting development approaches to local context and ensuring successful 
outcomes. Cultural rights, heritage, cultural identity, cultural life and the 
integration of cultural expression are fundamental realities and very important 
tools which stimulate dialogue and provide legitimacy for collective and 
participatory governance. Cultural rehabilitation and dialogue are crucial for 
stabilization and for sustainable development. The integration of cultural 
expression is a very important tool in stimulating dialogue and participatory 
governance. Culture represents a sense of identity, innovation and creativity. 
Embracing cultural traditions of local communities promotes optimal outcomes 
for environmental protection. 3. The Impact of Colonialism on The Socio-
Economic Development of Nigeria Colonialism and its dimensional impacts 
remain one major factor of socio-cultural economic significance which partly 
accounts for the twist of fate in Nigeria. Bode Onimode, (1985) was of the 
view that colonial economy was said to be marked by the introduction of socio-
economic formulations for social production. The economic foundations of 
any society shape the ideological outlook of that society. The ideology of any 
society ought to be an expression of that society. The ideology of a given 
society is supposed to mirror the internal dynamics of that society. Ideally, the 
ideology of a given society ought to originate from such society instead of 
being imposed from an external source. Rather than emanating from the process 
of internal socio-economic and political dynamics, the Nigerian ideology is a 
product of colonial imposition and domination. The process of Nigerian 
autonomous socio-economic development was truncated by the colonial 
exploiters in a bid to impose the capitalist ideology on the people. There was 
thus the confrontation of indigenous system with alien economic formation 
which has generated immense contradictions that virtually destabilized the 
Nigerian society bringing about an ailing economy which has refused to bow 
to any remedy so far. As a result of imperialist ideology, dominant Europeans 
are held in high esteem and technically superior. According to Otonti Nduka 
(1964), this was what resulted in the struggle to copy anything and every 
European to the neglect and destruction of anything and everything traditional, 
thus resulting in hybridization of the Nigerian elite. Colonialism ensured that 
Nigeria lost the sense of pride and confidence in her own traditions and culture. 
Every society is organized and directed on the basis of some fundamental 
principles commonly referred to as ideology. The main cause of the current 
underdevelopment of the Nigerian Personality was attributed (Okpo Ojah) to 
the phenomenon of colonialism which was defined by Could and Kolb (1964) 
as a form of political, economic, intellectual and even physical control by a 
small but alien country over another country or a state of inferiority or servitude 
experienced by a country which is dominated politically, economically and 
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culturally by another and more so called developed country. There is no sense 
of Nigerian personality. In other words, the sum total of the basic ways a 
Nigerian feels, thinks, talks and behaves have been thrown away for an 
unwholesome romance with the lifestyle of the Western world. As a result of 
harsh restraint deliberately imposed by the European colonial system, the 
Nigerian personality is bounded. The total cultural expression of what is 
common to all Nigerians has been eroded. According to Gideon-Cyrus & . 
Rohio ( (1973), the colonial system made every effort possible to reduce and 
in some cases to exterminate the Nigerian personality. It was asserted by 
Ogbimi, (2006) that the principal reason why education and related 
growthpromoted activities were neglected in the developing world is the 
indoctrination promoted by Western Leaders who promoted different ideas in 
the developing world in the West. According to Ogbimi, these Western leaders 
only pretended when they talk of a global economy. In the real sense, they are 
only interested in promoting the ideas which will sustain economic and political 
confusion in Nigeria. This accounts for lack of growth in Nigeria. Nigeria’s 
strategy of development is derived from theories of economic, political and 
philosophical development which have been developed during the colonial and 
neo-colonial periods to rationalize the colonial patterns of production and 
organization in general. As noted by Adebayo Adediji, (1975), these alien 
theories link the rate and direction of internal socio-cultural, economic changes 
with imports of skills and technology, capital and consumer goods but negative 
lifestyles. Cultural imperialism is the most dangerous tool of diplomacy. 
Nigeria’s inability to attain socioeconomic development is connected with her 
non recognition of the primacy of culture which is a function of total 
development. The very strategies of development which Nigerian government 
has been pursing since independence have been externally masterminded. The 
Nigerian personality whose ideals were manifested in a distinct and collective 
Nigerian identity characterized by unfettered freedom, auto-centric growth and 
development, global impact and the preservation of Nigeria culture, customs 
and traditions has been lost. The underdevelopment of Nigeria is an outcome 
of the subordination and distortion of Nigeria by the requirements of 
metropolitan capitalism. According to the orthodox school of thought 
underdeveloped countries can attain development only if they abandon their 
traditional features in preference for those of the western developed world. 
One of a very glaring example is the issue of population. There is this general 
idea sold to Nigerians by the Western world that unless population is reduced, 
it will be impossible to attain development. In Nigeria, children are regarded 
as assets to many poor families because they provide labor usually for farming. 
Nigeria is a country that is densely populated. High rate of population growth 
is inevitable in Nigeria. All that is needed is an active population that can make 
input into the production process. Inspite of Nigeria’s high population we can 
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still attain high standard of living by making use of what we have as a means 
of getting what we do not have. Manual subsistence farming which results in 
low productivity should give way to mechanized farming. We can go into 
mechanized farming which can lead to the production of large quantity of food 
to support the high density of population. This can be achieved by making use 
of commercial fertilizers, large scale

irrigation and agricultural machinery in order to tackle the problem of 
infertile land. We can get ourselves involved in high-tech industries. By 
employing our economic and human resources etc, agricultural productivity 
can be boosted. Cultural norms in traditional rural societies of which Nigeria 
is one commonly sanction the value of large families. Given the above, high 
rate of population growth is inevitable in Nigeria. Population growth and high 
economic growth can be made to be mutually supportive. Population was 
regarded by Ogbimi, (2003) as a multiplier, an active factor in determining 
the material wealth of a society. In the words of Ogbimi, we can only talk 
of overpopulation in relation to numbers, resources, technology and the 
differences between the poor and the rich. According to him, population growth 
is limited by inability to provide enough food and good health care to support 
a higher population growth. High population growth is essential for the higher 
productivity. 4. Conclusion Culture and development have strong potentials 
for modulating and accelerating socio-economic development. Nigeria has 
an enviable culture, full of aspiration and vitality. Despite this, the Nigerian 
culture and traditional life-style is discard in favour foreign ones. Nigeria’s 
dispositions, organizations, orientations and values are tailored to suit those 
of Western societies without any form of adaptation to suit our peculiar 
situation. Nigeria’s rich cultural heritage is substituted for an alien socio-
economic structures. The general crisis in the Nigerian economy is a logical 
outcome of the continued subjugation and control of the Nigerian economy 
by external powers. The trivialization or outright bastardization of Nigeria’s 
rich cultural heritage has done great damage to Nigeria. The Nigeria’s cultural 
diversity remains a treasure largely unexplored in her quest for socio-economic 
development. Culture is relevant to Nigeria’s socio-economic growth and 
development. For Nigeria to truly and actually attain the status of a developed 
nation, there is a need to identify the critical elements of the culture of 
Nigerians and harness them for national development. There can be no socio-
economic development without a strong indigenous foundation. If Nigeria is 
to be reckoned with we should discontinue from being an appendage to foreign 
ideas and practices. In order to overcome the next phase of neo-colonialism 
and neo-imperialism which are being euphemistically dubbed «globalization», 
there is a need for a dynamic cultural orientation. 5. Recommendations Without 
a Nigerian identity, Nigerians cannot make proper impact in international 
affairs. Nigerians should begin to act at both Nigeria’s individual and collective 
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interest at any particular time, and be determined to chart her destiny using 
her own ideology. Nigerians should cultivate, revive and defend the Nigerian 
personality if Nigeria is to have a rightful place in the harmony of all nations. 
Nigeria lacks a viable culture compass and an ideology rooted in culture. There 
is a need to recreate a polity based on the culture and traditions of our people 
and tailored to her peculiarities and based on the dynamics of globalization 
and the underlying principles of globalization tailored to suit our peculiar 
situation. Nigeria must affirm and enrich our cultural identity. There is a 
need to broaden the participation of Nigerians in cultural life. There should 
be a deliberate effort to sensitize the public and policy makers in Nigeria to 
the adoption of a legal framework that will reflect the cultural components of 
development. For Nigeria to experience meaningful growth, there must be a 
synergy between Nigerian traditional values and modernity. Nigerians must 
be proud of her culture, taste, and values. This is what obtains in China where, 
even though the country is opened up to capitalist influences, the rudiments of 
its industrial base were built on Chinese culture and its traditional practices. 
The diversity of our culture notwithstanding, Nigeria can still make good 
success story in development through respect for her culture and making her 
economy to be rooted in her culture by responding guidedly to the dynamics 
of globalization, information and telecommunication technology like what 
obtains in Singapore. Hereditary qualities are fundamental to the survival of 
any society. Rather than replacing them by any human agent, they are to be 
improved upon and assisted. Nigeria should strive to develop and maintain 
Nigerian personality if Nigeria is to be reckoned with in all fields of human 
endeavour. Lost legacy of Nigerians should be recovered while discarding with 
passionate enthusiasm towards unprofitable western ideology in the match from 
the part of dependence to the path of self reliance and self-sufficiency in all 
facets of life. Nigeria should recapture and re-assert the dignity of Nigerians. 
This can be done by sticking tenaciously to the Nigerian culture, traditions 
and customs handed over to Nigerians by our ancestors before the incursion 
of the Europeans. Nigerian laws should be revised to reflect the present day 
aspiration of bring cultural dimensions into our socio-economic development 
process. Nigerian law makers should be innovative enough to bring issues of 
culture to bear in their law making process. Judges in Nigeria should rise up 
to this responsibility in doing what is right by upholding the Nigerian culture 
as sacred and one to be upheld in the performance of their duties as priests in 
the temple of justice.
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СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКOЇ МOЛOДI ДO ГРOШЕЙ ЯК 
ЧИННИКА ЇХ ЕКOНOМIЧНOЇ СOЦIАЛIЗАЦIЇ

Екoнoмiчнi та сoцiальнi змiни, якi вiдбуваються в нашoму суспiльствi, 
дедалi частiше спричиняють глибoкi трансфoрмацiї в свiдoмoстi людей. 
У прoцесi життєдiяльнoстi людина вступає у рiзнi сoцiальнo-екoнoмiч-
нi вiднoсини. Саме це й сприяє засвoєнню нею екoнoмiчних цiннoстей 
суспiльства. Грoшi є найбiльш значимим oб’єктoм у життi людини, тoму 
щo це є oдин iз гoлoвних фактoрiв, щo забезпечує адекватне вхoдження 
iндивiда в свiт сoцiуму. Ставлення студентськoї мoлoдi дo грoшей є важли-
вим в першу чергу тoму, щo ставлення людини дo чинника її екoнoмiчнoї 
сoцiалiзацiї впливає на самooцiнку та спoсiб життя. Крiм тoгo, реалiзацiя 
власних екoнoмiчних та прoфесiйних пoтреб такoж залежить вiд мoжли-
вoстi їх мoнетизувати.  

Аналiз психoлoгiчнoї лiтератури свiдчить прo те, щo прoблеми 
психoлoгiї грoшей знайшли вiдoбраження в рoбoтах захiдних, рoсiйський 
та українських учених. 

На думку багатьoх автoрiв, таких як М. Аргайла, O. Гoрбачoвoї,  
O. Дейнеки, А. Журавльoва, А. Купрейченкo, Т. Танга, А. Фернама та 

iнших, «грoшi» є пoняттям, в якoму перетинаються два змiсти: екoнoмiч-
ний та психoлoгiчний. Ставлення дo грoшей є oдним iз важливих кoмпo-
нентiв екoнoмiчнoї свiдoмoстi сoцiальних груп i oкремих людей, а грoшi 
– виступають як iнструмент реальнoгo екoнoмiчнoгo управлiння ними. 
Залежнo вiд сoцiальнoгo та екoнoмiчнoгo станoвища в країнi виникає 
рiзне ставлення дo грoшей, oскiльки змiнюються свiтoгляд та oрiєнти-
ри. В цьoму випадку грoшi для iндивiда стають oсoбливим предметoм, 
ставлення дo якoгo вiн мoже змiнювати, якщo цьoгo вимагають пoтреби 
та дiяльнiсть [1].

На думку М. Семенoва, рoзумiння сутi ставлення людей дo грoшей вiд-
бувається за рахунoк пoрiвняльнoгo аналiзу мoнетарних вiднoсин у людей 
з рiзним рiвнем oсoбистiснoї зрiлoстi. Семенoв вважає, щo у oсoбистiснo 
зрiлих людей iснують певнi oсoбливoстi у ставленнi дo грoшей, якi нoсять 
кiлькiсний та якiсний характер, виявляються на рiвнi цiннoстей, пoтреб та 
їх задoвoленoстi, сoцiальних устанoвках, пoв’язаних з грoшима, мoтивах 
витрачання грoшей [4].

Ставлення oсoбистoстi дo грoшей регулюється не тiльки екoнoмiчнoю 
дoцiльнiстю, але i системами цiннoстей i нoрм пoведiнки, сoцiальни-
ми устанoвками, стереoтипами, пoв’язаними з ними. Свiдoмiсть людей 
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надiляє грoшi рiзним симвoлiчним змiстoм та силoю. Вoни асoцiюються 
з вищими цiннoстями, в тoму числi мoральними, а ставлення людей дo 
них нерiдкo є суперечливим. Грoшi – oднoчаснo дoбрo i злo, сила i без-
пoмiчнiсть, вoни симвoлiзують безпеку i вoлю, любoв i владу [2, с. 77].

Стoсoвнo екoнoмiчнoї сoцiалiзацiї студентiв, тo тут мoжна, видiлити 
ряд oсoбливoстей. З цим перioдoм пoв’язаний пoчатoк «екoнoмiчнoї ак-
тивнoстi», пiд якoю наукoвцi рoзумiють включення людини у самoстiйну 
вирoбничу дiяльнiсть, пoчатoк трудoвoї бioграфiї та ствoрення власнoї 
сiм’ї [1, с. 4]. 

В зв’язку з тим, щo грoшi мають шалений вплив на рoзвитoк та 
сoцiалiзацiю студентiв, виникають певнi прoтирiччя, якi мoжуть призве-
сти дo кoнфлiктiв пoв’язаних з цим чинникoм. Прo прoтирiччя сoцiаль-
нo-психoлoгiчнoгo характеру, щo мають мiсце у рoзвитку студентськoї 
мoлoдi, гoвoрить i Ю. Самарiн [2]. Серед oснoвних, вiн видiляє екoнoмiч-
не прoтирiччя мiж рiзнoманiтнiстю бажань i мoжливiстю їх здiйснення, 
яке студент iнoдi намагається рoзв’язати за дoпoмoгoю дoдаткoвoгo за-
рoбiтку, щo заважає oснoвнiй навчальнiй дiяльнoстi. Пoєднання рoбoти з 
навчанням на деннiй фoрмi ствoрює ще oдне прoтирiччя — надзвичайний 
дефiцит часу, який пoзначається абo на якoстi навчання, абo на сiмейних 
взаємoвiднoсинах, а у кiнцевoму результатi призвoдить дo зниження iн-
тенсивнoстi iнтелектуальнoгo та емoцiйнoгo життя. 

Наступне прoтирiччя пoлягає у тoму, щo хрoнiчнo не вистачає часу 
на перерoбку пoстiйнo зрoстаючoгo пoтoку iнфoрмацiї — iнфoрмацiйне 
перевантаження. Знаннями, як вiдoмo, стає тiльки та iнфoрмацiя, щo 
перерoблена i засвoєна людинoю. Iснує ще oдне прoтирiччя психiчнoгo 
рoзвитку студентiв: у вищoму навчальнoму закладi рoзвитoк студентiв 
iнoдi випереджує навчання i oсoбливo вихoвання. 

Таким чинoм, мoжна виoкремити певнi прoтирiччя у ставленнi мoлoдi 
дo грoшей: прioритетнiсть грoшей як цiннoстi; нечiтке рoзумiння сутнoстi 
грoшей; рoзмитi уявлення прo спoсoби зарoбляння грoшей;  прioритет-
нiсть дiяльнoстi, пoв’язанoї iз витрачанням грoшей; кoгнiтивний дисoнанс 
у свiдoмoстi студентськoї мoлoдi стoсoвнo oрiєнтацiї на спoживання без 
oрiєнтацiй на висoкий зарoбiтoк; грoшoва тривoжнiсть, негативiзм у ма-
терiальнo незабезпечених представникiв; вiра у власнi сили i в те, щo дoля 
людини знахoдиться у її руках, та iн. [3].

В результатi прoведенoгo дoслiдження мoжна зрoбити виснoвoк, щo 
грoшi мають значний вплив на прoфесiйний та oсoбистiсний рoзвитoк 
студентiв. Мoлoдь прагне дo здoбуття бiльшoї кiлькoстi грoшей будь-яким 
шляхoм. Кoжен хoче примнoжити вже здoбуте та дoсягти ще бiльшoгo, 
це призвoдить дo встанoвлення для грoшей великoї цiни, цiни на рiвнi з 
життям. 
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Студенти в мoнетизацiї свoєї дiяльнoстi вбачають свiй рoзвитoк i май-
бутнє, з oднiєї стoрoни це є пoзитивним аспектoм, тoму щo буде вiдбува-
тися рoзвитoк на рiзних рiвня сoцiалiзацiї oсoбистoстi, але з iншoї стoрoни 
будуть виникати рiзнi прoтирiччя, щo мoжуть ввести негативний вплив 
не тiльки в  сoцiалiзацiю студентськoї мoлoдi, але й в життя в цiлoму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Зубiашвiлi I. К. Ставлення дo грoшей студентськoї мoлoдi: мoральнiсний ас-

пект / I. Зубiашвiлi // Прoблеми загальнoї та педагoгiчнoї психoлoгiї: зб. наук. 
праць Iнституту психoлoгiї iменi Г. С. Кoстюка НАПН України / за ред. С. Д. 
Максименка. – К.: Мiленiум, 2013. – С. 57-73.

2. Мoскаленкo В. В. Сoцiальна психoлoгiя: пiдручник / В. В. Мoскаленкo.– [2-е 
вид., випр. та дoп.]. — К.: Центр учб. л-ри, 2008. — 688 с.

3. Самарин Ю. А. Психoлoгия студенческoгo вoзраста и станoвление специалиста 
/ Ю. А. Самарин // Вестник высшей шкoлы. — М., 1989. – №8. – С. 34-45.

4. Семенoв М. Ю. Типoлoгия метериальнo удoвлетвoренных и неудoвлетвoрен-
ных людей / М. Ю. Семенoв // Oмский научный вестник. – 2002. – Вып. 15. 
– С. 142–145.

Погрібна Д. В.
ДУІТ 

м. Київ

ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОМАНУ Ю.ГОРДЕРА 
«СВІТ СОФІЇ» ЯК ТВОРУ ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ

В ХХІ столітті в освітньому просторі утвердилася компетентнісна 
навчальна модель, яка передбачає формування спеціалізованих та загаль-
них компетенцій, і відповідно нових підходів до виховання та організації 
навчального процесу. І одним із актуальних напрямів дослідження стала 
філософія для дітей – інноваційна галузь, яка передбачає формування 
критичного мислення та творчого мислення у шкільному віці. Вміння 
аналізувати, висловлювати свої думки, формулювати нестандартні ідеї, 
мати відчуття поваги до оточуючих – все це повинно закладатися вже у 
ранньому віці. Головні «хвороби» освіти ХХІ століття – стандартизація 
дій та невміння мислити «поза шаблоном» зможуть бути здоланими зав-
дяки  новим засобам та прийомам, які практикуються в межах філософії 
для дітей. 

Філософія для дітей – це не просто засвоєння дітьми та підлітками 
історії ідей та понять, це навчання філософуванню, тобто вмінню поди-
витися на світ під нестандартним кутом зору, ставити глобальні питання 
та сформувати власну шкалу цінностей. 

Звичайно, тут і не може бути стандартних навчально-методичних ма-
теріалів: «Звичайні підручники та хрестоматії замінені особливого роду 
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текстами –навантаженими філософським чином художніми повістями 
для дітей, в яких головними персонажами є школярі та сюжет будується 
на звичайних (не казкових) і близьких життєвому досвіду учнів шкіль-
но-сімейних подій». [2]

Книги з філософії для дітей моделюють проблематичні ситуації, де 
дійовими особами є такі ж самі діти, як і ті, що навчаються. Перед геро-
ями постають питання, які не мають однозначної відповіді і потребують 
розмислів та обговорень. Отже, події, що відбуваються у книзі: «…слу-
жать відправною точкою для філософського розмови в класі і підказкою 
можливих його поворотів, а міркування героїв - моделлю виявлення в 
повсякденному житті філософських проблем.». Головним критерієм,за 
яким ми визначаємо філософію для дітей є здобуття після її прочитання 
учнями навичків практичного застосування отриманих знань в повсяк-
денному житті. 

Яскравим прикладом літератури із філософії для дітей є роман норвезь-
кого популяризатора філософії Ю.Гордера «Світ Софії», де розповідається 
про пригоди 14-річної дівчинки, яка за допомогою професора Альберто 
Нокса відкриває для себе світ філософських ідей минулого і сучасності. За-
нурюючись до безодні філософської мудрості, дівчинка поступово  змінює 
своє мислення із догматичного на рефлексивне, а сприйняття дійсності із 
одноманітного буденного на поліваріанте багатовимірне. 

Прийоми, які застосовує автор, спрямовані на формування критичного 
та творчого відношення до дійсності. Навчання відбувається не лише у 
форматі філософських бесід між уявними героями. В книзі моделюються 
дієві проблематичні ситуації, куди ці герої потрапляють (відкриття ілю-
зорності реальності завдяки появі казкових героїв чи осіб із минулого; 
реконструкція ідейно-світоглядного змісту філософських епох; презен-
тація дійсності як світу абсурду і т.д. ) 

Із метою «пробудження» мислення дівчинки професор застосовує 
метод «сократівського діалогу», ставлячи запитання, які мають пробле-
матичний характер. Наприклад перед тим, як приступити до вивчення 
ідеї про світ як сукупність елементарних частинок (філософія Демокрі-
та», Софія отримує листи із запитаннями на кшталт «Чому конструктор 
«Лего» є найгеніальнішою іграшкою в світі?»[1; с.4]. І лише після того, 
як Софія замислювалась над запитаннями, розпочиналося безпосередньо 
саме пояснення. 

Автор у книзі працює із базовими філософськими категоріями (простір, 
час, цінність, щастя, реальність і т.д.). пояснюючи їх на образно-метафо-
ричному рівні. Наприклад епоха Середньовіччя являє собою, за Ю.Гор-
дером,  не тисячоліття (бо підліткам із обмеженим життєво-практичним 
досвідом досить важко зрозуміти подібні масштаби), а десять годин, бо 
«Час вважається за століття»[1; с.179] і «Ісус народився після півночі»[1; 
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с.179]. А людина з точки зору природного добору Ч.Дарвіна є «…кора-
блем, який пливе по життю із вантажем генів,.»…і «Доставивши свій 
вантаж до наступного порту, ми можемо вважати, що жили не даремно» 
[1; с.448] 

«Сократівський діалог», історико-філософська реконструкція, рекон-
струкція та переосмислення реальності – все це робить «Світ Софії» тво-
ром, який не лише здатний навчити філософії, але і розвинути у дитини 
здатність до філософування,а також творчі та комунікативні навички. І 
коли б  підліток навчився осмислювати світ системно та інтегровано, як 
не під час прочитання даного роману?

Філософія для дітей є інструментом розвитку «soft skills», адже навча-
ючись критично та творчо мислити, особистість формує такі навички, як: 
лідерство, здатність працювати в команді, емпатію, самоорганізованість, 
взаємоповагу. І «Світ Софії» Ю.Гордера займає вагоме місце в розвитку 
філософії для дітей як галузі дослідження, яка спрямована на розробку аль-
тернативних підходів в сучасній освіті. Твір може бути рекомендований 
для вивчення в школах та коледжах в програмі із зарубіжної літератури, 
мистецтва, історії культури, філософії. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ
Протягом усього свого існування Україну та український народ пере-

слідує трагічна історія. Україна майже постійно перебувала під владою 
інших держав, що намагались «стерти» її історію, нав’язати стереотип 
«молодшої сестри,  комплекс меншовартості», діяли заборони на мову, 
культуру і постійно потрібно було виборювати собі право бути українцем, 
розмовляти своєю мовою – українською, «обороняти» свою культуру, лі-
тературу, свою ідентичність, і навіть сьогодні українці відчувають певну 
скутість, невпевненість, деякі навіть соромляться розмовляти українською 
мовою щоб не виглядати безглуздо на фоні інших, хоча останні 7 років 
внесли позитивні зміни і все більше українців почали використовувати 
українську мову в повсякденному спілкуванні, переходити свідомо на 
спілкування саме українською, вивчати українську мову, цікавитись біль-
ше історією України, культурою, все більше стає популярною українська 
музика, мистецтво, українські художники, поети. 

Що ж таке етнічна свідомість, на чому вона базується, як вона форму-
ється, що її підживлює або руйнує?  

Етнічна свідомість – складне етнопсихологічне поняття, історично 
перша форма національної свідомості. До елементів етнічної свідомості 
(психічного складу), які передаються з покоління в покоління, може нале-
жати  поведінка, національні традиції, звичаї, звички, що лежать в основі 
установок, ціннісних орієнтацій, а також архетипів (у вигляді символів, 
обрядів, традицій, образів національних героїв) та формують основу ко-
лективного несвідомого і містять набутий досвід попередніх поколінь. 

Проблему етнічної свідомості вивчало багато вчених, науковців, пись-
менників і майже усі вони сходились у висновках,  етнічна свідомість – 
«народний дух», що робить народ саме цим народом, народ який іденти-
фікує себе як одне ціле, як один народ з особливими формами духовної 
діяльності: міфи, звичаї, традиції, мистецтво, історія, в яких виявляється 
цей «народний дух». 

Етнічна свідомість – одне із центральних понять в  етнопсихології, 
без якого не може існувати, сформуватися та розвиватися суспільство у 
окремий етнос, окрему велику націю. Етнічна свідомість – «дух народу, 
душа », форма духовної діяльності різних народів – міфи, звичаї, тра-
диції, мистецтво, історія, в яких проявляє себе «народний дух», духовні 
продукти розвитку, в утворенні яких виявляються своєрідні психологічні 
закони, «дух народу – це вищі психічні процеси, що виникли за спільно-
го життя багатьох індивідів: суспільні уявлення, почування, прагнення», 
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природжене, глибинне та несвідоме утворення психіки, таке, що має 
базову інстинктивну природу, «колективне несвідоме», узагальнений 
культурно-психологічний образ кожної нації, що спадково передається з 
покоління в покоління та втілюється в кожному з представників етносу, 
це система поглядів, уявлень, ідей етнічної групи, що виникають на ос-
нові взаємодії з іншими етнічними групами та відображають знання про 
них, ставлення до них. 

На сьогоднішній час проблеми етнічної свідомості, її особливості, ніку-
ди не зникли, вони досі дуже актуальні для вивчення та розуміння. Мати 
приналежність до певної нації, означає відчувати себе її частиною, мати 
в собі почуття національного патріотизму і гордості, проявляти бережне 
ставлення до усього, що відрізняє рідну націю від інших націй, особливо, 
до рідної мови. Іноді з’являється відчуття та сумніви у наявності почуття 
української національної гордості у великої кількості громадян України.

В нашому емпіричному дослідженні були застосовані методики «Типи 
етнічної ідентичності» Г.У. Солдатова, С. А. Рижова, та опитувальник 
«Виразність етнічної ідентичності» Дж. Фінні. 

Суб’єктивна само-ідентифікація в більшості випадків не збігається з 
етнічним походженням людини. Перебіг зіставлення індивіда з певною 
етнічною групою може усвідомлюватися або не усвідомлюватись, бути 
однозначним або з певними умовами. Українці, деякі повністю а деякі 
частково асимільовані і віддають перевагу «не своїй» етнічній самоі-
дентифікації. Дуже часто кажуть що усвідомлення або не усвідомлення, 
ідентифікація себе з певною етнічною групою пов’язано з тим, що саме 
в дитинстві не приділяється цьому уваги та не виховується.  

В досліджуваній групі із 16 респондентів було доведено, що вік рес-
пондентів не сприяє значному розвитку позитивної етнічної ідентичності, 
формуванню позитивних відчуттів щодо власної етнічної приналежності, 
а також становленню толерантної особистості респондентів, здатних до 
гармонійної міжкультурної взаємодії та співпраці з членами інших етнічно 
національних спільнот. Також нами було виявлено недостатня зацікавле-
ність в тому щоб вивчати історію своєї етнічної групи, недостатня інфор-
мованість про свою етнічну групу, недостатньо знань про свою націю та 
історію її зародження, розвиток, недостатнє знання української мови або 
небажання її знати, і ці фактори не мали залежності від віку респондентів 
(група складається з респондентів різної вікової категорії).

У результаті нами було виявлено статистично незначні відмінності в 
індексах виразності етнічної ідентичності, але когнітивний компонент 
виразності в % відношенні менший за афективний компонент виразності, 
що доводить недостатній рівень поінформованості респондентів про свою 
націю, символіку, звичаї, історію нації, традиції і саме відсутність достат-
ніх знань та зацікавленості в отримані цих знань, спотворенні історії Укра-
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їни, української нації, глибина процесів асиміляції, ситуація постійної 
невизначеності, і провокують не дуже позитивні зміни «етнічного коду».   

У висновку відзначимо, що на формування етнічної свідомості впли-
вають не тільки свідомі форми відображення дійсності, але й несвідомі 
реакції індивіда на  оточуюче його суспільство, що різного роду спотво-
рені факти, нав’язуванні дії, інформація що несе викривлені дані, постійні 
заборони на свою історію, культуру, переслідування за можливість мати 
приналежність до певної нації, висміювання мови, наносять непоправної 
шкоди формуванню етнічної свідомості і індивід в подальшому або ка-
тегорично відмовляється ідентифікувати себе з цією етнічною групою, 
або соромиться, або не повністю усвідомлює яке значення має для нього 
його етнічна група. Проведене нами емпіричне дослідження в котрий 
раз підтвердили те, що етнічна група українців продовжує переживати 
проблеми у формуванні етнічної свідомості, пошук свого «Я-українець» 
продовжується і стикається з постійними труднощами, стереотипами, 
заборонами і конфліктами між представниками однієї етнічної групи.  
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ: 
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Актуальність. На протязі всієї історії суспільства можна спостерігати 
використання і здійснення інформаційного впливу як на окремі групи 
так і країни. Пройшовши через різні історичні періоди від хана Батия 
до російсько-української війни психологічні операції, принципово не 
змінилася, а вимушено адаптувалась до нового постійно зростаючого 
технологічного прогресу.

Метою нашого дослідження є аналіз сутності та особливостей про-
ведення інформаційно-психологічних операцій в військово-політичних 
протиборствах.

Виклад основного матеріалу. Інформаційно-психологічна операція 
– це поширення інформації для впливу на свідомість, підсвідомість та 
поведінку людини [1]. 

Інформаційно-психологічні операції можуть проводитися як під час 
війни так і в мирний час, проте вони являються частиною війни. 

До структури операцій входять політичні військові та ідеологічні 
заходи. 

Основна ціль змінити поведінку, емоції та переконання на рівні однієї 
людини (експерта) після цього інформація, проникає до певних цільових 
груп.

Основним завданням інформаційних операцій виступає маніпулюван-
ня масовою свідомістю. Прикладом таких цілей може бути: внесення в 
суспільну свідомість і свідомість окремих людей визначених ідей і погля-
дів, дезорієнтація людей та їхня дезінформація, ослаблення переконань 
людей, основ суспільства, залякування мас [3].

Один з перших прикладів застосування інформаційно-психологічної 
операції відноситься до XIII століття ханом Батиєм. У 1241 році монголи, 
розбили угорців і їх союзників, цінною з поміж залишених речей була 
печатка угорського короля. Батий наказав полоненим угорцям написали 
наказ про припинення опору від імені короля, копії якого, скріпивши ко-
ролівської печаткою, були розіслані в різні кінці Угорщини [2].

Під час першої Війни за незалежність США, від англійської корони, 
американці використали листівки в яких йшлося про обіцянку виділити 
земельну ділянку кожному хто служив найманцем британцям, найманець 
який перейде на сторону американців отримає (від 100 акрів рядовому до 
1000 акрів полковнику). В результаті близько 6 тисяч з 30 тисячної армії 
Британії перейшли на сторону штатів і стали перебіжчиками [3]. 
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З  початком першої світової війни розпочався розвиток інформаційно- 
психологічної теорії та практики.

Саме тоді було виявлено, що тотальну війну можна вести атакуючи не 
тільки тіла, а й душі людей.

У 1914 році при міністерстві закордонних справ Англії було створено 
бюро військової пропаганди, пізніше управління військової інформації, 
яке в подальшому було перетворено в міністерство інформації. Мініс-
терство здійснювало пропаганду серед військовослужбовців і населення 
зарубіжних країн [7].

На протязі першої світової війни основними формами психологіч-
ної війни були листівки, брошури, листи військовополонених, плакати, 
фальшиві продовольчі картки. Поширювалися вони з допомогою авіації 
і повітряних куль. Крім друкованої пропаганди на фронтових позиціях 
використовувалися гучномовці.

Першим використанням листівок у період першої світової війни були 
листи німецьких військовополонених, які знаходились в британському 
полоні, в яких вони описували своїм родичам, хороші умови утримання.

По закінченню війни в західних країнах виріс рівень цікавості до по-
літичного та інформаційного досвіду пропаганди. Були написані десятки 
досліджень, створені спеціальні кафедри. 

В університетах почали навчати та підготовлювати кваліфікованих 
спеціалістів. Загальний досвід і накопичені теоретичні пізнання в області 
військової пропаганди на Заході об’єднали в єдину теорію, яку німецький 
вчений Фуллер в 1921 році назвав теорією психологічної війни.

Ефективність вміло організованої психологічної операції як війська 
так і населення противника були перевіренні на практиці з початком 
другої світової війни.

В ході війни в інформаційно-психологічних операціях застосовувались 
форми друкованої та радіопропаганди. Значно менше використовувалась 
усна пропаганда та наочна агітація [3].

На зміну листівкам і брошурам прийшли ЗМІ, а саме газети та радіо.
За допомогою радіо «Бі-бі-сі» Британцями здійснювався психологічний 

вплив на бойову міць німецьких військово-повітряних сил. 
В ефірі лунали повідомлення, що німецькі льотчики дезертирували 

разом  зі своїми літаками до Англії. Британцями називались прізвища 
пілотів, що були збиті під час повітряних боїв над Англію.

Метою даної операції була ціль спробувати спровокувати військове 
командування та головне управління державної безпеки на проведення 
перевірок льотчиків військово-повітряних сил, а також посіяти недовіру 
льотчиків один до одного і тим самим вплинути на їх моральний дух і 
знизити боєздатність [2].
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Сучасна місія інформаційно-психологічних операцій залишилася не-
змінною з часів Першої світової війни: «аналізувати передавати обрані 
інформаційні індикатори іноземної аудиторії, щоб впливати на їх емоції, 
мотиви, об’єктивні міркування і, в кінцевому підсумку, на поведінку іно-
земних урядів, організацій, груп та окремих осіб». 

Однак методологія проведення глобального планування і місій постій-
но розвивається з урахуванням змін у соціальному, поведінковому та полі-
тичному середовищі, з використанням передових технологій (телебачення, 
Інтернет, соціальних мереж та месенджерів). Сучасних стратегій впливу 
які з’явились на базі нових практичних розробок  психології особистості, 
напрямків біхевіоризму і когнітивної психології. 

Перед початком бойових дій в Перській затоці проти Іраку в 1991 р при 
штабі командування багатонаціональних сил (Британії, Франції, Єгипту), 
в Ер-Ріяді організували спеціальний підрозділ, з офіцерів інформацій-
но-психологічних операцій, підрозділ ніс відповідальність за проведення 
всіх «психологічних операцій», необхідних для перемогти. Підрозділ як 
метод впливу використовував радіопропаганду. Серед іракців за допо-
могою кочівників, торговців і авіації були поширені близько 150 тисяч 
радіоприймачів з фіксованими частотами, які брали тільки радіопередачі, 
які транслюються коаліцією. Одночасно в Йорданію та інші суміжні з 
Іраком країни були завезені відеокасети для подальшого переправлення 
їх до Іраку і окупований Кувейт. У них рекламувалася міць армії США, 
її озброєння та сучасну бойову техніку, демонструвалася висока бойова 
підготовка і міць американських військовослужбовців, піддавався критиці 
Саддам Хусейн, засуджувалося його правління[5].

В гібридній війні з Україною, використовуються такі засоби і методи як 
телебачення та інтернет. Акцент ставиться на створення спеціального ме-
дійного контенту. Всі російські фейки ґрунтуються на сфальсифікованих 
фото і відеоматеріалах. Російська пропаганда в своїх інформаційно-психо-
логічних операціях, поширювала інформацію, що в Україні нібито, діють 
підрозділи з військовослужбовцями країн Заходу. 

Наративи про участь військових  НАТО та їх втрати в війні на Донбасі 
Ця інформація широко розповсюджується в російському, так й іноземному 
сегменті ЗМІ, мережі Інтернет[4]. 

 Структура схеми здійснення спеціальних інформаційних операцій, в 
основному має чотири етапи: підготовка, створення інформаційного при-
воду, основний елемент який можна виділити є розкрутка, завершальний  
етап закріплення результатів так званий (вихід). 

Як правило проводиться цільовий аналіз поведінки, погляди і пере-
конання цільової аудиторії. Наприклад, цільовий аналіз, проведений на 
афганському народі, виявив його схильність до більш регіональної та 
сімейної орієнтації, ніж націоналістичної [1].
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Ірак відрізняється від Афганістану, іракці тримаються разом з націо-
налістичних причин. 

Цільовий аналіз ідентифікує характеристики колективної психіки 
певної групи, поведінкові психологи можуть створювати програми ін-
формаційно-психологічного впливу на будь-які поведінкові наслідки, які 
можна знайти в психології[6].

Психологічний вплив найбільш ефективний, коли є сприйняття і оцін-
ка наслідків. 

Інформаційно-психологічна операція, не заснована на хорошому 
аналізі інтелекту і принципах соціальної та когнітивної психології, буде 
неефективною. При цьому використовують літературу з соціальної пси-
хології, вона застосовується  як джерело принципів і гіпотез.

 Аби уникнути інформаційно-психологічного впливу, необхідно пе-
ревіряти джерело інформації, відповідність фактів, спрямованість і гео-
графічну приналежність інформаційного ресурсу [6].

Висновки. На рівні держави важливим є аналіз динамічного інформа-
ційного простору мережі Інтернет. Моніторинг на виявлення інформації 
відповідних образів, словосполучень інформаційно-психологічного впли-
ву. Необхідним є блокування сайтів, телеканалів та соціальних мереж які 
є платформами для розповсюдження інформаційно-психологічного впли-
ву. Досить практичним методом проти впливу може бути використання, 
історичних подій, що вже відбулися, для моделювання всіх можливих 
результатів проведення інформаційно-психологічної операції.
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ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТЕМА В ЛІТЕРАТУРІ
Чорнобильська тема – дуже трагічна для нашого народу та всього світу. 

І звичайно наші автори намагалися передати весь біль та всю філософську 
думку цієї трагедії. Українські письменники та їх іноземні колеги нама-
галися не тільки звернути увагу на екологічні питання цієї проблеми, а 
й на найстрашніший на той час злочин радянської влади замовчування 
результатів аварії.  Завдяки цьому ми можемо побачити погляд авторів 
як і  нашої  культури так і зовсім іншої, далекої від нас. 

Книжка «Пройти крізь Чорнобиль» була написана людиною французь-
кою письменницею Галиною Аккерман. Вона більше 20 років,  працювала 
журналістом та досліджувала чорнобильську тематику. Не слід забувати 
про те, що, коли відбулася аварія на Чорнобильській АЕС, в країні, де 
показували владу з найкращих сторін, було неможливо щось написати 
про цю трагедію, оскільки влада не повідомила про причину аварії  та 
її наслідки. Вона намагалася все зберегти в таємниці, Але вже минуло 
багато часу і сучасні  письменники почали занурюватися в цю тематику. 
Наприклад як Галина Аккерман, яка сама брала інтерв’ю у ліквідаторів та 
постраждалих  в цій аварії. Вона змогла випустити книгу «Пройти крізь 
Чорнобиль» тільки у 2018 році. В ній розкривається дуже важлива пси-
хологічна та емоційна драма людських життів. Як говорила сама авторка, 
ця книжка була фінальною точкою в роботі над чорнобильською темою.

«Ця книжка в деякому сенсі підсумок, тому що я почала займатися 
Чорнобилем рівно 20 років тому, коли мені запропонували перекласти 
книгу Світлани Алексієвич «Чорнобильська молитва» і ця тема мене за-
цікавила»,- сказала Аккерман. [8]

Як вже говорила Галина, чорнобильська тема та її матеріали до сих 
пір не освоєні. Сама книга зацікавила не тільки українського читача. А й 
французького читача, книга у Франції була надрукована раніше, аніж в 
Україні тобто в 2016 році. «Тобто відгук у пресі був великий і хороший. 
За французькими мірками, книга непогано продалася - кілька тисяч при-
мірників», - сказала авторка. [9]

Але про Чорнобильську трагедію є не тільки прозові  твори, а й пое-
тичні, які зацікавлюють та заворожують своєю силою. Одна із найпопу-
лярніших поем Івана Драча називається «Чорнобильська Мадонна»,  в 
якій зображені жахливі наслідки подій, які сталися на ЧАЕС, крізь приз-
му людського горя. Раніше до вибуху ЧАЕС, автор цієї поеми, навпаки, 
підтримував будівництво атомних станцій і навіть написав збірку «Подих 
Атомної» . На це Іван Драч відповідав: «Я ніколи не задумувався над 
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можливістю вибуху. І коли сталася аварія, я сприйняв це як свою вину 
за оспівування. Мій син, будучи студентом, отримав променеву хворобу, 
працюючи на ЧАЕС. І тому цей біль, Чорнобильський біль, спонукав мене 
до написання поеми «Чорнобильська мадонна». [10].

Сама по собі поема дуже глибока - вона містить у собі суперечливі 
речі. Такі поеми зазвичай називають «поеми-мозаїки». Не сумісні теми 
Чорнобиля та Мадонни автор зміг поєднати у співі-плачі про найстрашні-
шу драму невеликого містечка над Прип’яттю. Свої слова болі та розпачу, 
він висловлював цими рядками:

«Немає в мене слів... Розстріляні до слова.
 Мовчання тяжко душу залива... 
Він не може мовчати:
 І жестами, німий, возговорив... 
Хай жестами, але сказати мушу.» [13]
Такі поеми складені з різних окремих частин, які ніби то не схожі, але 

всі вони охоплені лише ідеєю. Головна ідея «Чорнобильської Мадонни» 
- людство рано чи пізно буде змушене заплатити за свої помилки. Через 
недбале відношення людства до природи, вона мстить такими катастро-
фами, як аварія на ЧАЕС. 

Отже, звісно, зараз ми маємо дуже багато творів про цю трагедію, як 
прозових, так і поетичних. Але, на жаль, на початку Чорнобильської ка-
тастрофи мало хто з письменників розумів, що відбувається. Вони інтуї-
тивно розуміли, що сталося щось жахливе, тому стільки горя в їх роботах. 
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ПЕРЕЖИВАННЯ СТУДЕНТАМИ ПOЛIТИЧНOЇ 
ТА СOЦIАЛЬНO-ЕКOНOМIЧНOЇ КРИЗИ 

ЯК ЖИТТЄВOГO КOНТЕКСТУ
Прoтягoм всьoгo iстoричнoгo рoзвитку в людськoму суспiльствi вiд-

буваються змiни – фiзioлoгiчнi i сoцiальнi. Щoразу рoзпoдiл влади та 
екoнoмiчних ресурсiв впливає на стан людини. Не винятoк i суспiльна 
група – студенти. Перебування студентiв в напрузi вибoру i реалiзацiї 
майбутнiх мрiй дуже сильнo залежить вiд екoнoмiчнoї та сoцiальнoї си-
туацiї в країнi. Такий стан призвoдить дo тoгo, щo пiдвищується рiвень 
гoрмoнiв стресу – кoртизoлу, адреналiну та нoрадреналiну.

Рiзке збiльшення рiвня цих бioлoгiчнo активних речoвин призвoдить 
дo психiчних рoзладiв – пoгiршення сну; рoзсiяння уваги; накoпичення 
втoми (фiзичнoї та рoзумoвoї); пoгiршення пам’ятi та уваги; рoзвитoк 
неврoзiв та iн. Тoму тема вивчення емoцiйнoгo стану студентiв в перioд 
пoлiтичнoї та сoцiальнo-екoнoмiчнoї кризи є актуальнoю. 

Сьoгoднi гoстрo стoїть прoблема пoгiршення стану студентiв пiд час 
пoлiтичних та екoнoмiчних криз, oскiльки ця верства населення є найак-
тивнiшoю. Зазвичай люди вiкoм вiд 20 дo 23 рoкiв є визначальним фак-
тoрoм у змiнi влади та сoцiальнoгo станoвища. Ця прoблема є мiждисци-
плiнарнoю, стoсується сoцioлoгiї, iстoрiї, пoлiтoлoгiї, фiлoсoфiї, екoнoмiки 
та психoлoгiї. Суспiльствo сьoгoднi пoтребує чiткoгo вирoблення сoцiаль-
них структур, якi б займались пoлiтичнoю та сoцiальнo-екoнoмiчнoю 
прoсвiтницькoю дiяльнiстю, щo б знизилo ризики прoявiв неврoзiв та 
iнших психoлoгiчних захвoрювань у людей вiкoм вiд 18 дo 24 рoкiв.

Студенти – це активна сoцiальна група. Вoни знахoдяться в прoмiжку 
мiж юнiстю i перехoдoм дo дoрoслoстi. Цей стан зумoвлює кризoвi си-
туацiї та викликає переживання для oсoбистoстi. За слoвами З. Фрейда, 
у «спектаклях» переживання зайнята, як правилo, вся трупа психiчних 
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функцiй, але кoжний раз oдна з них мoже грати гoлoвну рoль, беручи на 
себе oснoвну частину рoбoти переживання, тoбтo рoбoти пo вирiшенню 
нерoзв’язнoї ситуацiї. У цiй рoлi частo виступають емoцiйнi прoцеси, 
сприйняття, мислення, увага та iншi психiчнi «функцiї».

Переживання мають рiзну прирoду:
– переживання рoзглядається як емoцiйний стан, щo виникає без-

пoсередньo в свiдoмoстi oсoбистoстi та є суттєвoю пoдiєю життя 
iндивiда [1];

– переживання рoзглядається як прагнення, мoтив дo вибoру, змiни 
суб’єктивнoї реальнoстi, щo сприяє усвiдoмленню пoдiй, якi вiд-
буваються в життi людини [4].

В психoлoгiї видiляють три групи пoдiй, якi впливають на кризoвi ста-
ни: 1) нoрмативнi, зумoвленi вступoм дo навчальних закладiв, прoфесiй-
нoгo зрoстання; 2) ненoрмативнi – прoблеми пiд час складання сесiї, труд-
нoщi в працевлаштуваннi, фiнансoвi негаразди тoщo; 3) екстраoрдинарнi 
(наднoрмативнi) – пoв’язанi з виявoм сильних емoцiйнo-вoльoвих зусиль: 
суперечки в сiм’ї, зрада близькoї людини, зoвнiшнi кoнфлiкти та iн. [2].

На кризу та стрес студентiв впливає сoцiальнo-пoлiтичне станoви-
ще. Та це мoжна мiнiмiзувати, пiдвищивши свoю пoлiтичну свiдoмiсть. 
Oскiльки пoлiтична свiдoмiсть, з психoлoгiчнoї тoчки зoру, рoзширює 
пoгляд на пoведiнку пoлiтичних груп, динамiку рoзвитку суспiльства та 
дає мoжливiсть пристoсуватись дo нoвих умoв суспiльства.

Пoлiтична свiдoмiсть – це iнварiативна складoва свiдoмoстi людини, 
змiстoм якoї є сприйняття суб’єктoм пoв’язанoї з пoлiтикoю навкoлишньoї 
дiйснoстi, в яку включений oб’єкт, а такoж зумoвленi цим сприйняттям 
стани i дiї [4].

Пoлiтична свiдoмiсть має певнi oсoбливoстi у представникiв рiзних 
верств населення. Студентствo характеризується тим, щo їхнє усвiдoм-
лення пoлiтичнoї ситуацiї перебуває на стадiї фoрмування  критичнoгo 
рoзумiння пoдiй, щo вiдбуваються в пoлiтичнiй та сoцiальнo-екoнoмiчнiй 
сферi. Така несфoрмoванiсть пoлiтичнoї свiдoмoстi мoже призвести дo 
тoгo, щo в iндивiда виникають переживання i кризoвi стани.

Важливим кoмпoнентoм, щo впливає на рiвень переживань студента 
в перioд пoлiтичнoї та сoцiальнo-екoнoмiчнoї криз є цiннiснo-смислoва 
сфера oсoбистoстi. Чiтка сфoрмoванiсть цьoгo аспекту oсoбистoстi сприяє 
рoзвитку пoтреб, мoтивiв, iнтересiв, самoсвiдoмoстi, iдеалiв та цiннoстей, 
якi вiдiграють важливу рoль в oрiєнтацiї студента. Вoна фoрмує смисли 
i цiлi життєдiяльнoстi людини  та регулює спoсoби їх дoсягнення, зoкре-
ма в умoвах сoцiальнoї та пoлiтичнoї кризи. Саме студентський перioд є 
ключoвим у фoрмуваннi цiннiснo-смислoвoї сфери, oскiльки в цей перioд 
oсoбистiсть зазнає ключoвих змiн в oсoбистiснoму рoзвитку та станoв-
леннi людини як пoвнoцiннoгo члена держави, грoмадянина. 
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Як бачимo, на переживання студентiв в перioд пoлiтичнoї та сoцiаль-
нo-екoнoмiчнoї кризи впливає слабка пoлiтична свiдoмiсть, не сфoр-
мoванiсть цiннiснo-смислoвoї сфери i перебування на межi дoрoслiшання 
та oбрання власнoгo шляху. Для пoкращення свoгo психiчнoгo стану в 
такi перioди пoтрiбнo рoзвивати самooцiнку, працювати над власнoю 
рефлексiєю, пiдвищувати прoфесiйну кoмпетентнiсть для вирoблення 
прoфесiйнoї iдентичнoстi тoщo.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ GSM ОПОВІЩЕННЯ
GSM означає Глобальна система мобільного зв’язку. Це цифрова стіль-

никова технологія, що використовується для передачі мобільних послуг 
передачі голосу та даних. Важливі факти про GSM наведені нижче -

– Концепція GSM виникла з мобільної радіосистеми на базі клітин в 
лабораторіях Bell на початку 1970-х.

– GSM - це назва групи стандартизації, створеної в 1982 році для 
створення загальноєвропейського стандарту мобільних телефонів.

– GSM є найбільш широко прийнятим стандартом у телекомунікаціях 
і застосовується у всьому світі.

– GSM - це система з комутацією каналів, яка розділяє кожен канал 
200 кГц на вісім інтервалів часу 25 кГц. GSM працює в діапазонах 
мобільного зв’язку 900 МГц та 1800 МГц у більшості частин світу. 
У США GSM працює в діапазонах 850 МГц і 1900 МГц.

– GSM володіє часткою ринку понад 70 відсотків світових абонентів 
цифрової стільникової мережі.

– GSM використовує вузькосмуговий метод множинного доступу з 
розподілом часу (TDMA) для передачі сигналів.

– GSM був розроблений з використанням цифрових технологій. Він 
може передавати швидкість передачі даних від 64 кбіт / с до 120 
Мбіт / с.

– На даний момент GSM підтри-
мує більше одного мільярда 
абонентів мобільного зв’язку 
у понад 210 країнах світу.

Історія - Наш сучасний світ пе-
реповнений ідеями. Деякі стають 
сировиною великих технологічних 
досягнень. Більшість ні. Різниця в 
статку зазвичай зводиться до клю-
чового моменту на шляху. Що сто-
сується GSM, то все це зводилося до 
37 тижнів у 1987 році.

GSM може простежити своє по-
ходження ще в 1975 році, коли Генрі 
Кіффер з швейцарського PTT запро-
понував Європі потрібно знайти но-

Рис. 1. Впровадження великою 

кількістю постачальників та 

операторів
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вий спектр для мобільних пристроїв на частоті 900 МГц - життєво важливу 
сировину для радіо.

Наступним важливим етапом було встановлення GSM. Подібна діяль-
ність зі стандартами також розпочалася в США та Японії. У цих країнах 
стандартизована відповідальність за радіо та пов’язану мережу була роз-
ділена між різними органами з питань стандартизації. Подібний розкол 
існував всередині CEPT. Найважливішим рішенням у 1982 р. Було дозво-
лити GSM визначити для себе все необхідне. Це забезпечило конкурентну 
перевагу європейським стандартам мобільного зв’язку.

Протягом наступних кількох років GSM став воронкою для ідей з кож-
ної лабораторії досліджень та розробок у Європі. Такі чудові установи, 
як CNET, CSELT та BTRL, ключові промислові лабораторії (Ericsson, 
Alcatel тощо) та багато університетів були залучені до цієї захоплюючої 
нової можливості - оцифрувати мобільні мережі Європи.

У дуже неспокійний період у 1987 р. Європа випустила перші узгодже-
ні технічні специфікації GSM (лютий). Міністри 4 великих країн ЄС за-
кріпили свою політичну підтримку GSM за допомогою Декларації Бонн-
ського міністра (травень), а Мов про GSM було підписано (вересень). 
Меморандум про взаємодію залучив мобільних операторів з усієї Європи, 
щоб пообіцяти інвестувати в нові мережі GSM до амбіційних спільних 
дат. Він швидко запустив GSM.

За захоплюючі 37 тижнів вся Європа (країни та галузі) була відстала 
від GSM у рідкісній єдності та швидкості.

Операції - Як тільки мобільна станція ініціює дзвінок, відбувається 
низка подій. Аналіз цих подій може дати уявлення про роботу системи 
GSM.

Мобільний телефон до комутованої телефонної мережі загального 
користування (PSTN)

Коли мобільний абонент робить дзвінок абоненту телефонної мережі, 
відбувається наступна послідовність подій -

MSC / VLR отримує повідомлення про запит дзвінка.
MSC / VLR перевіряє, чи мобільна станція має дозвіл на доступ до 

мережі. Якщо так, мобільна станція активована. Якщо мобільна станція 
не авторизована, послуга буде відмовлена.

MSC / VLR аналізує номер і ініціює налаштування дзвінка за допо-
могою ТфОП.

MSC / VLR просить відповідний BSC виділити канал трафіку (радіо-
канал та часовий інтервал).

BSC виділяє канал трафіку і передає інформацію мобільній станції.
Викликана сторона відповідає на дзвінок, і розмова відбувається.
Мобільна станція продовжує проводити вимірювання радіоканалів 

у поточній комірці та сусідніх комірках та передає інформацію до BSC. 
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BSC вирішує, чи потрібна передача. Якщо так, мобільній станції виділя-
ється новий канал трафіку і відбувається передача обслуговування. Якщо 
передача не потрібна, мобільна станція продовжує передавати з тією ж 
частотою.

Коли абонент PSTN телефонує на мобільну станцію, відбувається 
наступна послідовність подій -

– Шлюз MSC приймає виклик і запитує HLR про інформацію, необ-
хідну для маршрутизації виклику до обслуговуючого MSC / VLR.

– GMSC направляє виклик на MSC / VLR.
– MSC перевіряє VLR на область розташування MS.
Безпека - GSM є найбільш захищеною системою стільникового зв’яз-

ку, доступною на сьогодні. Методи безпеки GSM стандартизовані. GSM 
підтримує наскрізну безпеку, зберігаючи конфіденційність дзвінків та 
анонімність абонента GSM.

Тимчасові ідентифікаційні номери присвоюються номеру абонента 
для збереження конфіденційності користувача. Конфіденційність спіл-
кування підтримується шляхом застосування алгоритмів шифрування та 
стрибків частоти, які можна увімкнути за допомогою цифрових систем 
та сигналізації.

У цій главі наведено схему заходів безпеки, що застосовуються для 
абонентів GSM.

Мережа GSM автентифікує особу абонента за допомогою механізму 
відповіді на виклик. 128-бітове випадкове число (RAND) надсилається 

Рис. 2. Діаграма стеків протоколів GMS
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до MS. MS обчислює 32-розрядну підписану відповідь (SRES) на основі 
шифрування RAND з алгоритмом автентифікації (A3), використовуючи 
індивідуальний ключ автентифікації абонента (Ki). Отримавши SRES 
від абонента, мережа GSM повторює обчислення, щоб перевірити особу 
абонента.

Індивідуальний ключ автентифікації абонента (Ki) ніколи не пере-
дається по радіоканалу, оскільки він присутній в SIM-картці абонента, 
а також у базах даних AUC, HLR та VLR. Якщо отриманий SRES пого-
джується з обчисленим значенням, MS успішно автентифікується і може 
продовжуватись. Якщо значення не збігаються, з’єднання розривається і 
MS повідомляє про помилку автентифікації.

Розрахунок підписаної відповіді обробляється в SIM-картці. Це забез-
печує посилений захист, оскільки конфіденційна інформація про абонента, 
така як IMSI або індивідуальний ключ автентифікації абонента (Ki), ніколи 
не звільняється з SIM-картки під час процесу аутентифікації.

Цілі та проблеми безпеки. Механізми безпеки повинні мати деякі осо-
бливості, щоб стати ефективними. Поперше, проблеми безпеки можна 
визначити з двох сторін; з боку оператора та клієнта.

GSM має багато систем безпеки для побудови безпечного зв’язку. Він 
включає в себе безліч різних типів алгоритмів та різних типів пристроїв.

Основні виміри безпеки GSM-безпеки можуть бути записані в 4 прин-
ципах;

сигналізація на Arduino - Широка популярність апаратно-програмно-
го комплексу Arduino породжує щоденне зростання всіляких проектів, 
створених на її основі. Більшість розробок, які можна зустріти в мережі, 
зібрані в навчальних цілях початківцями програмістами і зводяться до 
застосування найпростіших алгоритмів або банального миганню світло-
діодом. Але є і такі теми, які привертають до себе увагу. І однією з них є 
охоронна сигналізація з можливістю оповіщення по мобільному зв’язку. 
У даній статті я постараюся досить глибоко розкрити це питання на при-
кладі побудови універсальної GSM-сигналізації, здатної контролювати 
одночасно 4 охоронних шлейфа (ЗОШ).

Свій проект я вирішив почати зі складання загальної структурної схе-
ми. На ній у вигляді блоків будуть зображені всі складові майбутнього 
устрою, а також необхідні взаємозв’язки. Коли почне проглядатися загаль-
ний концепт, я детально розкрию кожен блок і зможу отримати цілісну 
і робочу схему в цілому. Отже, в моєму розумінні структура охоронної 
сигналізації повинна мати такий вигляд:

Тепер трохи пояснень без поглиблення в подробиці. З огляду на те, що 
сигналізація повинна забезпечувати повну автономність, логічно живити 
її від двох незалежних джерел, одним з яких буде побутова електроме-
режу, а іншим - акумуляторна батарея. Для цього в проект введено реле 
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Рис. 3. Структури охоронної сигналізації

Рис. 4. Блок в металевому корпусі
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контролю живлення, основний обов’язок якого стежити за підключенням 
резервного джерела при відключенні основного і навпаки.

Блок зарядки АКБ буде постійно заряджати акумулятор в буферному 
режимі від основного джерела, і відключати його від навантаження при 
падінні напруги до критичної позначки в режимі резервного живлення.

Шина живлення повинна містити комплекс пристроїв, які забезпе-
чать всіх споживачів належної напруги і струму. Це обумовлено тим, що 
живлення логіки, GSM-модему і шлейфів буде відрізнятися між собою, 
оскільки вони мають різних технічних характеристик.

2-х канальний модуль комутації зовнішніх навантажень, являє собою 
два силових реле, за допомогою яких можна, наприклад, дистанційно 
керувати обігрівом або освітленням. Прямий охоронної функції вони не 
несуть і введені мною в проект для розширення його функціоналу.

Технічне завдання - Перш ніж почати програмувати, слід визначити 
ряд основних вимог до проекту у вигляді загального технічного завдання. 
Отже, після подачі живлення сигналізація намагається встановити зв’язок 
з мережею мобільного оператора. При цьому світлодіод блимає синім 
кольором. Якщо ініціалізація пройшла успішно - загоряється зелений 
світлодіод. У разі, коли мережа недоступна, світлодіод горить червоним 
кольором.

Якщо початковий етап пройдено успішно, сигналізація очікує введен-
ня команди з клавіатури або дзвінка з заздалегідь визначеного номера.

 
Рис. 5. Блок зарядки акумуляторної батареї
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Постановка об’єкта під охорону здійснюється шляхом натискання # на 
матричної клавіатурі або відповідної клавіші мобільного телефону під час 
з’єднання. У разі використання матричноїклавіатури, сигналізація стане 
активною після закінчення 20 сек, щоб людина могла вчасно покинути 
приміщення, що охороняється. Свідченням того, що об’єкт знаходиться 
під охороною, є миготіння червоного світлодіода з періодом 1 раз в се-
кунду.

Зняття об’єкта з охорони також можна виконати двома способами, а 
саме: введення секретного коду на клавіатурі і натискання * на мобільному 
телефоні під час сеансу мобільного зв’язку з блоком управління. У разі 
керування клавіатурою перед кожним введенням пароля слід натискати 
кнопку *, а також при неправильному введенні символу. Натискання цієї 
кнопки скидає буфер пароля і його можна вводити повторно.

Будь дозвон на блок сигналізації супроводжується голосовим при-
вітанням. Після з’єднання, крім постановки і зняття з охорони об’єкта, 
користувач може управляти двома навантаженнями. Включення і відклю-
чення першого навантаження можна виконати кнопками 1 (включити) і 4 
(вимкнути) на мобільному телефоні. Управління другий навантаженням 
здійснюється кнопками 2 (включити) і 5 (вимкнути). Кожен крок супро-
воджується звуковим підтвердженням голосового меню.

Натискання на телефоні цифри 3 призведе до вимірювання напруги 
батареї з наступним повідомленням результату (в нормі / розряджена).

У разі проникнення, блок сигналізації подзвонить на телефон корис-
тувача і повідомить про проникнення на територію, що охороняється.
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЛОГІСТИЧНОЇ 
КОМПАНІЇ

Моніторинг логістики - Функція логістики в гуманітарних організа-
ціях складається з людей, процесів та систем, що працюють разом для 
підтримки ефективного та результативного надання послуг. Зазвичай 
вводяться засоби контролю для моніторингу слабких сторін, поганого 
дизайну проектів та неналежного впровадження програм. На основі по-
стійного моніторингу ці слабкі місця або недоліки щодо цілей або постав-
лених цілей можуть бути виправлені або переглянуті з метою постійного 
підвищення ефективності.

Заходи ефективності забезпечують структуру управління, полегшують 
спілкування, пряму поведінку в організації, сприяють вдосконаленню та 
оцінці позиціонування та оперативної спроможності.

Існує велика кількість показників для вимірювання якості послуг по 
ланцюгу поставок. Сюди входять час, обсяг, послуга та вартість. Жоден 
показник не дозволяє виміряти всі аспекти управління ланцюгами поста-
вок. Їх слід інтерпретувати та використовувати в поєднанні.
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Ефективність ланцюга поставок повинна вимірюватися регулярно, 
послідовно та систематично, а не чекати, поки послуги погіршаться ниж-
че допустимого рівня. Моніторинг повинен бути ключовим елементом 
управління логістичною службою.

Технологія моніторингу логістики - система моніторингу логістич-
них транспортних засобів - це інформаційна система, яка охоплює збір 
інформації, бездротовий зв’язок та обробку даних та деякі інші методи 
контролю, контролю та відправлення логістичних транспортних засобів та 
товарів. Як правило, система працює в процесі транспортування, а об’єк-
том моніторингу є транспортні засоби або товари. Система моніторингу 
транспортних засобів, як правило, складається з системи моніторингу 
транспортних засобів (вантажів), системи передачі даних та системи мо-
ніторингу та управління.

Система моніторингу в додатку - Ефективність покриття головним чи-
ном стосується вивчення того, як мінімізувати споживання енергії та мак-
симізувати функціональну ефективність у стані, що забезпечує ефективне 
покриття вузлами WSN транспортних засобів та вантажів у логістичному 
відділенні. Управління накладанням полягає у вивченні ефективності по-
криття бездротових вузлів датчиків у логістичному транспортному засобі.

Мобільне управління в основному стосується вивчення того, як ре-
алізувати стабільність якості зв’язку та зменшити затримку зв’язку за 
допомогою вузлів WSN всередині логістичного транспортного засобу, 
коли логістичний транспортний засіб рухається.

Маршрутизація QoS в основному стосується вивчення того, як поліп-
шити ефективність передачі між вузлами датчиків, використовуючи пов-
ною мірою пропускну здатність зв’язку всередині логістичного відділення.

Мережа бездротових датчиків може бути використана на практиці 
в процесі відстеження та моніторингу транспортних засобів та мате-
ріалів. Вузол датчика може в режимі реального часу відстежувати по-
ложення та стан кожного товару, що перебуває в дорозі, і надсилати 
інформацію про потік та стан товарів до моніторингу. Мережа датчиків 
може бути розгорнута відповідно до вимог моніторингу різних тран-
спортних засобів та товарів, а також приймати датчики, які підходять 
для їх власних завдань збору, таких як датчики температури, вологості, 
прискорення та газу. Логістичні компанії, що використовують сенсорну 
мережу, можуть отримати меншу вартість для оцінки та відстеження 
товарів, обладнання, предметів. З одного боку, менеджери логістично-
го бізнесу можуть розподіляти та управляти логістичними процесами 
розумно, відстежуючи товари, такі як підготовка та трансформація. З 
іншого боку, відстежуючи транспортні умови вантажного обладнання 
або товарів, логістична компанія може уникнути ймовірних збитків 
вантажу в процесі транспортування.
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Холодний ланцюг - на товари зазвичай впливають зовнішня темпера-
тура, вологість та інші умови, які можуть мати метаморфічну ситуацію. 
Для збереження якості та вартості швидкозношуваних товарів необхідно 
зберігати товари при більш низькій температурі, яка може задовольнити 
свіжі продукти для їх збереження. У цьому випадку застосування техно-
логії WSN у логістиці холодного ланцюга може контролювати замерза-
юче середовище температури та вологості товару, що може полегшити 
своєчасний контроль управління логістикою для забезпечення якості 
продукції для логістичного персоналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Zhou, Y., Xie Y., and Shao L. (2016). Моделювання основної технології системи 

моніторингу теплиць на основі бездротової сенсорної мережі. Міжнародний 
журнал Інженерна мережа, 12 (5): 43-47.

2. Антолін, Дієго, Н. Медрано та Кальво. Б. (2016). Надійна оцінка тривалості 
життя системи віддаленого моніторингу навколишнього середовища на осно-
ві бездротових сенсорних мереж та глобальної системи мобільного зв’язку. 
Journal of Sensors 2016: 1-12.

3. Yang, Jiachen та ін. (2015). Система моніторингу в реальному часі промисло-
вої окису вуглецю на основі бездротових сенсорних мереж. Датчики, 15 (11): 
29535-29546.

4. Гонсалес, Іван та ін. (2015). Амбулаторна система для моніторингу ходи на 
основі бездротових сенсорних устілок. Датчики, 15 (7): 16589-16613.

5. Г. Джагліс, І. Мініс, А. Татаракіс та В. Зеймпекіс, «Мінімізація логістичного 
ризику за допомогою маршрутизації транспортних засобів у реальному часі 
та мобільних технологій», Фізичний розподіл та управління логістикою, вип. 
34, ні. 9, с. 749–764, 2004.

6. С. Ічуа, М. Жендро та Дж. Потвін, Динамічне управління флотом, гл. Планова 
оптимізація маршруту для маршрутизації автомобілів у реальному часі, стор. 
1–18. Springer, 2007.

7. І. Охрін та К. Ріхтер, «Проблема маршрутизації транспортного засобу з ча-
сом подорожі в реальному часі», Міжнародний журнал систем інформації та 
комунікацій про транспортні засоби, вип. 2, № 1-2, с. 59–77, 2009.



342                       Технології цифрової трансформації суспільства

Рудик С. Л., Делейчук Д. Р. 
Економіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій

м. Вінниця

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Для поділу мережі на сегменти використовуються мости і комутатори. 

Вони екранують локальний трафік усередині сегмента, не передаючи за 
його межі ніяких кадрів, крім тих, котрі адресовані комп’ютерам, що зна-
ходяться в інших сегментах. Тим самим, мережа розпадається на окремі 
підмережі. Це дозволяє більш раціонально вибирати пропускну здатність 
наявних ліній зв’язку, з огляду на інтенсивність трафіка усередині кожної 
групи, а також активність обміну даними між групами.

Однак локалізація трафіка засобами мостів і комутаторів має істотні 
обмеження. З одного боку, логічні сегменти мережі, розташовані між мос-
тами, недостатньо ізольовані один від одного, а саме, вони не захищені 
від, так званих,  широкомовних штормів. З іншого боку, використання 
механізму віртуальних сегментів, реалізованого в комутаторах локальних 
мереж, приводить до повної локалізації трафіка - такі сегменти цілком ізо-
льовані один від одного, навіть у відношенні широкомовних кадрів. Тому 
в мережах, побудованих тільки на мостах і комутаторах, комп’ютери, що 
належать різним віртуальним сегментам, не утворюють єдиної мережі.

Приведені недоліки мостів і комутаторів пов’язані з тим, що вони пра-
цюють по протоколах канального рівня, в яких у явному виді не визна-
чається поняття частини мережі (чи підмережі, чи сегмента), яке можна 
було б використовувати при структуризації великої мережі. Замість того, 
щоб удосконалити канальний рівень, розроблювачі мережевих технологій 
вирішили доручити задачу побудови складеної мережі новому рівню – 
мережевому [3, C. 53].

Сучасні мережі часто будуються з використанням декількох різних 
базових технологій - Ethernet, Token Ring чи FDDI. Така неоднорідність 
виникає або при об’єднанні вже існуючих раніше мереж, що використо-
вують у своїх транспортних підсистемах різні протоколи канального 
рівня, або при переході до нових технологій, таким, як Fast Ethernet чи 
1 OOVG-AnyLAN.

Саме для утворення єдиної транспортної системи, що поєднує кілька 
мереж з різними принципами передачі інформації між кінцевими вузлами, 
і служить мережевий рівень. Коли дві чи більш мережі організують спіль-
ну транспортну службу, то такий режим взаємодії зазвичай називають 
міжмережевою взаємодією (internetworking). Для позначення складеної 
мережі в англомовній літературі часто також використовується термін 
інтермережа (internetwork чи internet).
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Створення складної структурованої мережі, що інтегрує різні базові 
технології, може здійснюватися і засобами канального рівня: для цього 
можуть бути використані деякі типи мостів і комутаторів. Однак мож-
ливістю трансляції протоколів канального рівня володіють далеко не всі 
типи мостів і комутаторів, до того ж можливості ці обмежені. Зокрема, у 
поєднуваних мережах повинні збігатися максимальні розміри полів да-
них у кадрах, тому що канальні протоколи, як правило, не підтримують 
функції фрагментації пакетів.

Серед протоколів канального рівня деякі забезпечують доставку даних 
у мережах з довільною топологією, але тільки між парою сусідніх вузлів 
(наприклад, протокол РРР), а деякі - між будь-якими вузлами (наприклад, 
Ethernet), але при цьому мережа повинна мати топологію визначеного і 
дуже простого типу, наприклад,  деревоподібну [1, C. 173].

При об’єднанні в мережу декількох сегментів за допомогою мостів 
комутаторів продовжують діяти обмеження на її топологію: у мережі, що 
вийшла, повинні бути відсутні петлі. Дійсно, міст, чи його функціональний 
аналог - комутатор - можуть вирішувати задачу доставки пакета адресату 
тільки тоді, коли між відправником і одержувачем існує єдиний шлях. У 
той же час наявність надлишкових зв’язків, що і утворюють петлі, часто 
необхідно для кращого балансування навантаження, а також для підви-
щення надійності мережі за рахунок існування альтернативного маршруту 
на додаток до основного. Мережний рівень дозволяє передавати дані між 
будь-якими, довільно зв’язаними вузлами мережі.

Реалізація протоколу мережного рівня має на увазі наявність у мережі 
спеціального пристрою – маршрутизатора [2, C. 239].

Маршрутизатори поєднують окремі мережі в загальну складену ме-
режу. Маршрутизатор вибирає маршрут на підставі свого представлення 
про поточну конфігурації мережі і відповідного критерію вибору марш-
руту. Звичайно як критерій виступає час проходження маршруту, що 
у локальних мережах збігається з довжиною маршруту, вимірюваної в 
кількості пройдених вузлів маршрутизації (у глобальних мережах при-
ймається в розрахунок і час передачі пакета по кожній лінії зв’язку).У 
моделі OSI, називаною також моделлю взаємодії відкритих систем (Open 
Systems Interconnection - OSI) і розробленою Міжнародною Організацією 
по Стандартах (International Organization for Standardization - ISO), засобу 
мережної взаємодії поділяються на сім рівнів, для яких визначені стан-
дартні назви і функції.

З появою більш потужних комп’ютерів виникла потреба з‘єднувати 
їх, для більш ефективного використання їхніх ресурсів. Перші системи 
були з розподілом часу роботи центрального процесора, тобто кожному 
терміналу по черзі виділяється квант часу. Канали зв’язку в такій системі 
були дорогими і використовувались терміналами неефективно. Пізніше 
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були розроблені спеціальні пристрої (мультиплексори та концентрато-
ри), які збирали трафік (інформаційні потоки) з розташованих поблизу 
терміналів і направляли його в центральний процесор, який виконував 
функції організації зв’язку

Сучасна мережа вже має не один, а багато центральних процесорів, 
терміналів та мережу зв’язку, яка складається з вузлів. Кожен вузол 
мережі – це спеціалізована на виконанні комунікаційних функцій ЕОМ 
(маршрутизатор). Для передавання даних між вузлами використовують 
призначені канали телефонної мережі. Замість терміналів використовують 
персональні комп’ютери.
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ВИМОГИ ДО ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ  ПІДПРИЄМСТВА 
‘’ТОВ ЕМ ДІ СІ’’

Всесвітня тенденція до об’єднання комп’ютерів у мережі обумовлена 
поруч важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних 
повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користува-
чами, одержання і передача повідомлень (факсів, Е-Маil листів і іншого) 
не відходячи від робочого місця, можливість миттєвого одержання будь-
якої інформації з будь-якої точки земної кулі, а так само обмін інформа-
цією між комп’ютерами різних фірм виробників працюючих під різним 
програмним забезпеченням.

Такі величезні потенційні можливості, які несе в собі локальна обчис-
лювальна мережа (далі ЛОМ), і той новий потенційний підйом, який при 
цьому відчуває інформаційний комплекс, а так само значне прискорення 
виробничого процесу не дають нам право не приймати це до розробки і 
не застосовувати їх на практиці. Тому необхідно розробити принципове 
рішення питання з організації інформаційно-обчислювальної мережі на 
базі вже існуючого комп’ютерного парку та програмного комплексу, що 
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відповідає сучасним науково-технічним вимогам, з урахуванням зроста-
ючих потреб і можливістю подальшого поступового розвитку мережі у 
зв’язку з появою нових технічних і програмних рішень.

Завдяки обчислювальним мережам ми одержали можливість одночас-
ного використання програм і баз даних декількома користувачами.

У нашому дипломному проекті описано створення локальної мережі 
поліграфічного підприємства ‘’ТОВ ЕМ ДІ СІ’’ на базі технології Fast 
Ethernet, і організація виходу в глобальну мережу Інтернет.

Метою проектування є розрахунок топології і технічних характеристик 
локальної обчислювальної мережі, визначення апаратних і програмних 
засобів комплектації локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) підприєм-
ства, розміщення вузлів мережі і каналів мережного зв’язку, розрахунок 
економічних характеристик локальної мережі.

Темою мого дипломного проекту є планування локальної обчислю-
вальної мережі поліграфічного підприємства ‘’ТОВ ЕМ ДІ СІ’’.

Згідно вихідних даних, є шість кабінетів, 12 персональних комп’юте-
рів, два принтери., друкарське обладнання. Підприємство має три підроз-
діли в різних кабінетах. Серверну передбачається розмістити в окремому 
кабінеті.

При проектуванні нами  виконуються наступні завдання: запропону-
вати план організації корпоративної мережі з виходом в Інтернет (під-
тримкою власного Web-pecypcу), електронною поштою; забезпечити 
можливість обміну інформацією між співробітниками відділів; організу-
вати резервування даних; забезпечити можливість виводу на принтери та 
спеціальне поліграфічне обладнання всім працівникам.

Залежно від того, як розподілені функції між комп’ютерами мережі, 
вони можуть виступати в трьох різних ролях: комп’ютер, що займається 
винятково обслуговуванням запитів інших комп’ютерів, відіграє роль 
виділеного сервера мережі; комп’ютер, що звертається із запитами до ре-
сурсів іншої машини, відіграє роль вузла клієнта; комп’ютер, що сполучає 
функції клієнта й сервера, є одноранговим вузлом. Очевидно, що мережа 
не може складатися тільки із клієнтських або тільки із серверних вузлів.

При створенні комп’ютерної мережі необхідно вибрати різні компо-
ненти, що визначають, яке програмне забезпечення й устаткування ви 
зможете використовувати, формуючи свою корпоративну мережу

В моєму проекті буде використовуватися архітектура «клієнт-сервер», 
тому, що у мережі постійно знаходиться адміністратор, який слідкує за 
комп’ютерною мережею. Персональний комп’ютер адміністратора може 
виступати в ролі сервера. Наступним важливим аспектом планування 
мережі є спільне використання мережних ресурсів (принтерів, факсів, 
модемів).
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Вибір кабельної підсистеми диктується типом мережі і вибраної то-
пологією. Необхідні ж за стандартом фізичні характеристики кабелю за-
кладаються при його виготовленні, про що й свідчать нанесені на кабель 
маркування. У результаті, сьогодні практично всі мережі проектуються 
на базі UTP

Існують спеціальні вимоги і рекомендації з монтажу СКС, виконання 
яких гарантує збереження початкових робочих характеристик окремих 
компонентів, зібраних в лінії, канали і системи. Стандарти ISO / IEC 11801 
та ANSI/TIA/EIA568A встановлюють в якості вимог кілька основних пра-
вил монтажу, що передбачають методи і акуратність виконання з’єднання 
компонентів та організації кабельних потоків, які в значній мірі підвищу-
ють продуктивність системи і полегшують адміністрування встановлених 
кабельних систем була спроектована мережа, що забезпечує належну 
роботу агентства нерухомості.

У процесі проходження переддипломної практики та написання ди-
пломної роботи нами був забезпечений високошвидкісний доступ до Ін-
тернету. Також, побудова мереж і із встановленням віртуальних мереж 
забезпечила зручний механізм для боротьби з несанкціонованим доступом 
до службової інформації та збільшення продуктивності мережі. Об’єднан-
ня користувачів на основі мережевих адрес у віртуальні мережі виявилось 
зручним апаратом для мереж невеликого розміру, що забезпечує вільне 
переміщення користувача в межах мережі.

Закопайло М.
Економіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій

м. Київ

5G ЯК МАЙБУТНЄ
Під 5G розуміють нове покоління мобільного зв’язку. G в назві - про-

сто позначення покоління, generation. Мережі 1G з’явилися в 1980-х - це 
було перше покоління бездротових телефонних технологій. У 1991 році 
з’явилася мережа зі стандартом 2G. Стало можливо шифрувати цифровий 
сигнал, а передавати можна було не тільки голос, але і текст, і зображен-
ня (SMS і MMS).В наступних модифікаціях 2,5G (GPRS) і 2,75G (EDGE) 
з’явився доступ в інтернет, а в 3G він став пакетним і швидшим. Це був 
стандарт мобільного зв’язку 2000-х. 4G став популярний в 2010-х - ін-
тернет став швидше, з його допомогою можна було вже грати в мобільні 
ігри, дивитися довгі онлайн-відео і користуватися відеозв’язком. Тепер 
на підході 5G, під яким насправді розуміється безліч технологій і тран-
сформація цілих інфраструктур.
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1G з’явилися в 1980-х - це було перше покоління бездротових теле-
фонних технологій.

2G з’явилася в 1991 році. Тоді з телефону можна було тільки відправ-
ляти текстові повідомлення SMS і здійснювати телефонні дзвінки.

3G в травні 2001 року в Японії 3G. З’явилася можливість відправляти 
фото і робити перші відео дзвінки. 

У 2008 році з появою 4G Lite стало можливо відправляти відео, робити 
відео трансляції.

Поява мереж 5G - забезпечить не тільки великі швидкості при обміні 
даними, але і мінімальну затримку в передачі сигналу.

З такою швидкістю можна за хвилину скачати всі сезони «Ігри пре-
столів». Це відкриває величезне поле можливостей: нові послуги, сервіси 
та цілі бізнес-моделі, які були неможливі в мережах 4G. Для масового 
споживача вже зараз найбільш затребувана сфера застосування 5G - вір-
туальна і доповнена реальність.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 5G: 

Медицина
Завдяки 5G пацієнтові, якому необхідна оперативна допомога, більше 

не потрібно буде їхати в поліклініку або лікарню. Нові технології дозво-
ляють передавати величезний обсяг даних без затримок і затребувані в 
педіатрії, психотерапії, дерматології, неврології і навіть в реаніматології: 
якщо хворого не можна перевезти в іншу клініку, терміновий відеодзві-
нок більш компетентного фахівця може врятувати життя. Висококвалі-
фікований хірург через відеосеанс 5G може дистанційно спостерігати за 
тим, що відбувається під час операції і коригувати дії колег, або керувати 
допоміжними приладами.

Зв’язок 5G дає великі можливості телемедицині.
Хірург по відеозв’язку без затримок сигналу зможе дистанційно бра-

ти участь в операції: коригувати дії колег або керувати допоміжними 
приладами.

Аналітики прогнозують, що до 2024 20% мобільного телефону буде 
йти через пристрої, підтримування 5 G

Деякі побутові гаджети і девайси для «розумного» будинку вже зараз 
виробляються з урахуванням зв’язку п’ятого покоління.

Транспорт
Бездротова мережа нового покоління допоможе розвитку безпілотного 

транспорту завдяки високій швидкості передачі даних. За прогнозом PwC, 
повністю безпілотний транспорт в найбільших містах планети з’явиться 
до 2040 року. 5G дасть автономним автомобілів можливість взаємодіяти з 
дорогами, світлофорами, вуличними покажчиками і парковками. Всі дані з 
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підключених автомобілів і датчиків інтернету речей будуть передаватися 
в хмарне сховище і оброблятися.

Завдяки технологіям 5G можна впроваджувати інтелектуальну тран-
спортну систему. «Розумний транспорт» буде взаємодіяти з дорогами, 
світлофорами, вуличними покажчиками, парковками.

Безпілотний автомобілі зможуть обмінюватися даними про пробки 
або аварія на дорогах.

Повністю безпілотний транспорт в найбільших містах планети з’явить-
ся до 2040 року.

Вдома
Якщо говорити про побут, то 5G в першу чергу асоціюється з інтер-

нетом речей (IoT) і «розумним» будинком. Число пристроїв, які можуть 
бути підключені до IoT, стає дедалі більше: це «розумні» лампочки, ро-
зетки, колонки, камери, замки і багато іншого. Щоб велика кількість речей 
оперативно і без збоїв «спілкуватися» один з одним, потрібна зв’язок, що 
забезпечує високу швидкість передачі даних.

Розваги
Річ в тому, що обробку складної 3D-графіки бере на себе спеціальний 

сервер, а отримується зображення по мережі 5G з мінімальними затримка-
ми передається на самий звичайний ноутбук. В результаті гра йде з такою 
ж швидкістю, як і на потужному ігровому комп’ютері, який купувати тепер 
зовсім не обов’язково. А запускати гру можна буде не тільки з дому, а з 
будь-якого місця покриття 5G - навіть якщо ви сидите з комп’ютером на 
лавці в парку. 5G також дасть можливість завантажувати повнометражний 
фільм за лічені секунди, а не хвилини і отримувати доступ до потокового 
мультимедіа практично миттєво.

Очікується, що завдяки 5G світова індустрія розваг збільшить дохід 
більш ніж на $ 1 трлн. Високі швидкості передачі даних і малий час за-
тримки приведуть до прориву в області хмарних ігор.

«Слайсинг»
За допомогою технології «слайсинга» оператори зв’язку зможуть роз-

вивати ізольовані мережі за принципом «листкового пирога» і надавати 
зв’язок, виходячи з пріоритетів.

Якщо наприклад - на дорозі трапляється аварія і туди відправляються 
журналісти, приїде швидка і поліція, навантаження в цьому місці на ме-
режу моментально зросте.

Тоді мережа сама віддасть пріоритет для зв’язку в першу чергу швид-
кої, поліції або дорожнім службам.

5G може підтримувати 1 млн пристроїв на 1 км2. Ці речі спілкуються 
не з людиною а між собою. Наприклад лічильник витоку газу сам відпра-
вить сигнал тривоги в ЖКГ без участі людини.
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Іванов Т. В. 
Економіко-технологічний коледж Київського інституту бізнесу та технологій

м. Вінниця

СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ

На сучасному етапі функціонування великих підприємств широко 
впроваджуються корпоративні інформаційні системи (КІС), що базуються 
на клієнт-серверній архітектурі. Цими системами почались витіснятися 
традиційні АСУП і цей процес набирає оберти. В даний час на ринку 
програмних продуктів пропонується більше десятка зарубіжних і декілька 
вітчизняних зразків корпоративних систем. Сам термін «корпоративна 
інформаційна система» не має типового визначення, більш того, деякі 
вчені ці системи називають інтегрованими, хоча в нашій літературі, інте-
гровані інформаційні (автоматизовані) системи мають цілком визначене 
значення [3, C. 37].

Корпоративна інформаційна система - не просто сполучення додатків, 
що виконують усі функції, необхідні для організації у визначений момент 
її розвитку. Вона є цілісним програмно-аппаратным комплексом, що доз-
воляє задовольнити як поточні, так і майбутні потреби підприємства в 
опрацюванні даних.

Можна виділити чотири чинника цілісності цього комплексу [1, C. 
139]: 

– концептуальна узгодженість бізнес-процесів, для автоматизації 
яких створюється ІС, що зберігається на всьому протязі її життє-
вого циклу; 

– технологічна цілісність, яка проявляється в застосуванні погодже-
ного набору промислових інформаційних технологій для управління 
інформаційними ресурсами підприємства;

– відповідність функціональності робочих місць співробітників їхнім 
посадовим обов’язкам;

– єдиний регламент обслуговування й експлуатації всіх компонентів 
ІС, розроблювальний при її створенні.

Сполучення цих властивостей принципово відрізняє ІС від суми до-
датків з тим же набором функцій і дозволяє їй справлятися з комплексом 
проблем, непереборних при безсистемній автоматизації бізнесу.

Також корпоративна інформаційна система – це інформаційна систе-
ма, яка підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (в 
корпорації) і поставляє інформацію для прийняття управлінських рішень. 
У ній реалізована управлінська ідеологія, яка об’єднує бізнес стратегію 
підприємства і прогресивні інформаційні технології. 

Наведемо основні характеристики інформаційних систем [2, C. 153].
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Масштабність. Це одна із важливих характеристик інформаційних 
систем такого класу, враховуючи масштаби діяльності корпорації. 
Масштабна ІC повинна функціонувати на масштабній програмно-апа-
ратній платформі (сервери, операційні системи, системи комунікації, 
СУБД), що потребує значних зусиль спеціалістів з проектування й 
упровадження таких систем. Оскільки варіантів конфігурації базового 
устаткування і програмного забезпечення може бути багато, то КІС має 
бути багато платформною.

Багато платформне обчислення. В КІС виникає потреба в тому, щоб 
прикладна програма працювала на кількох платформах. При цьому мають 
бути забезпечені однакові інтерфейс і логіка роботи на всіх платформах, 
маючи на увазі подібність схем екрана, елементів меню і діалогової інфор-
мації, що надається користувачеві різними платформами; інтегрованість 
з операційним середовищем користувача; однакова поведінка на різних 
платформах; узгоджена підтримка незалежно від платформи тощо. Реа-
лізувати прикладну програму одночасно в кількох середовищах нелегко. 
Тому з’явилися інтегровані програмні середовища розробки (framework), 
які значно полегшують перенесення прикладних програм між різними 
середовищами. До них належать Windows Open Systems Architecture 
(WOSA), Win 32, загальне відкрите програмне середовище UNIX COSE 
s App Ware Foundation та інші [2,3].

Робота в неоднорідному обчислювальному середовищі. Важливою пе-
ревагою КІС є можливість роботи в мережах, до яких входять комп’ютери, 
що працюють під управлінням різних операційних систем або побудовані 
на різних обчислювальних платформах. При цьому має бути забезпечена 
взаємодія всіх робочих обчислювальних платформ і операційних систем, 
які використовуються.

Розподілені обчислення. Це один із видів роботи в клієнт-серверній 
архітектурі, коли поступаючи з клієнтських машин дані чи запити розпо-
діляються поміж кількома машинами, наприклад між кількома серверами, 
що збільшує пропускну здатність для користувача і дає можливість ба-
гатозадачної роботи. Це сприяє максимальному використанню обчислю-
вальних ресурсів, зниженню витрат і підвищенню ефективності системи.

КІС надає користувачеві можливість вирішення таких глобальних 
задач:

– зробити прозорим для керівництва корпорацією використання вкла-
дених у бізнес капіталів;

– надати повну інформацію для економічної доцільності стратегіч-
ного планування;

– професійно керувати витратами, наочно і своєчасно показувати, за 
рахунок чого можна мінімізувати витрати;
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– реалізувати оперативне управління підприємством згідно обраних 
ключових показників (собівартість продукції, структура витрат, 
рівень прибутковості тощо);

– забезпечити гарантовану прибутковість підприємства за рахунок 
оптимізації і прискорення ряду процесів (строків виконання замов-
лень, перерозподілу ресурсів і т. ін.).
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ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ МУЗИЧНОГО 
ВЕБ-ПЛЕЄРА ЗАСОБАМИ ПРИКЛАДНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ
Нині існує велика кількість різних жанрів, стилів, музикальних інстру-

ментів та звісно музикантів, які створюють пісні. Кожен із нас за своє 
життя чув тисячі треків і дуже складно серед такого різноманіття пісень 
не знайти ту музику, яка б тобі сподобалась.[1] 

Людей, які б зовсім не любили музику, фактично, не існує. Звісно у 
кожного з нас є свій особистий смак, але що б зовсім не любити ніяку 
музику потрібно бути з іншої планети. У сучасному світі велика кількість 
людей слухають музичні твори в будь-якій ситуації: в навушниках під час 
роботи, по дорозі на навчання, на прогулянках, а іноді навіть засинаючи 
слухають який-небудь трек, просто думаючи про щось своє. [2] Навіть в 
дитинстві, коли музика не займає так багато часу – вона є дуже важливою 
складовою частиною життя людини. [3] 

Слухаючи чергову композицію зі свого плейлиста, користувач не за-
думується, чому музика є для нього важливою та необхідною умовою для 
існування чи роботи. Вважаємо, що музичні твори займають таке вагоме 
місце в житті тому, що міцно пов’язані з нашими емоціями. Ми слухаємо 
відповідну музику, яку обираємо по настрою. Різні життєві ситуації впли-
вають на наші емоції: коли вони позитивні – то музика посилює ефект 
щастя, а коли сумні – вона стає ліками для душі. Відомі кінокритики 
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відмічають, що правильно підібрана музика – це майже 50 відсотків 
успіху кінострічки[4], адже з її допомогою ми можемо краще відчути ту 
емоцію, яку в цій сцені нам намагаються показати актори та режисери. 
Таке відбувається не тільки в кіно, але й у реальному житті. Чи було 
у вас таке, коли ви випадково почули стару пісню, і згадали веселий 
момент з минулого?[5] Певно що в той момент ця музику несподівано 
покращила вам настрій, це і є однією з багатьох причин, чому ми так 
любимо музику.[6] Адже це не простий спів під музикальний супровід, 
а ціла історія пов’язана з цією музикою.[7] Взявши до уваги вплив му-
зичних творів на життя сучасної людини, нами обрано тему розробки 
веб-плеєра, оскільки більшість відповідного контенту нині розміщено 
в онлайн-сховищах.

На початку, нам потрібно створити свій веб-аудіо плеєр, який змо-
же надавати доступ до відібраних (улюблених) аудіотреків, у вигляді 
відповідних сформованих плей-листів. Ознайомившись з можливостя-
ми різних мов програмування, ми дійшли висновку, що при створенні 
музичного веб-плеєра з кастомным дизайном будемо використовувати 
Javascript, CSS, HTML. Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити ряд таких завдань: Вивчити робочу область і функціональні 
можливості середовища програмування «Javascript, CSS, HTML»; піді-
брати теоретичний матеріал за створенням програмного забезпечення 
аудіо додатку; отримати консультації більш досвідчених програмістів 
через книги, форуми та блоги;[10] розробити внутрішній та зовнішній 
інтерфейс аудіо додатка; написати програмний код; упорядкувати та 
об’єднати компоненти інтерфейсу з програмним кодом, підключити 
зовнішні бібліотеки .dll; провести тестування та відладку готового 
додатка.[8][9] Обравши потрібні мови розмітки, нами створено вір-
туальний макет майбутнього програмного засобу з промальованими 
зв’язками. Потім розроблено алгоритм функціонування та прописано 
програмний код веб-плеєра з використанням обраного програмного 
забезпечення. У результаті відладки та тестових запусків додатку були 
виявлені недоліки (баги) та, в результаті аналізу, вносились відповід-
ні корективи в остаточний код. Наступним етапом було  тестування 
веб-плеєра шляхом завантаження різноманітних треків для перевірки 
дієздатності додатку та підтримки різних форматів аудіо. 

У результаті, розроблений нами програмний додаток – музичний 
веб-плеєр, коректно відтворював аудіо-треки, групував їх у відповідні 
плей-листи та чітко функціонував. Можемо з упевненістю сказати, що 
програмне забезпечення, розроблене нами, функціонально завершено, 
але деякі з його функцій можуть бути доопрацьовані в результаті вико-
ристання.
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РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ МІНІ-КОМП’ЮТЕРІВ В 
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

У сучасному світі важливу роль відіграють інформаційно-комунікатив-
ні навички та інформатична компетентність. В умовах коли світ стрімко 
переходить до ринкової системи відносин необхідно розвивати вміння 
гнучкості та адаптації до викликів часу. 

Сучасні тенденції реформування освіти в Україні пов’язані із введен-
ням ступеневого навчання. Вони вимагають суттєвого підвищення вимог 
до професійної підготовки майбутніх фахівців. Природно, що важливість 
базових професійно орієнтованих дисциплін буде постійно зростати. [3] 
Враховуючи реформування системи освіти України та реалізацію рефор-
ми «Нова українська школа». Наскрізне застосування інформаційно-ко-
мунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами 
освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху 
нової української школи. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перей-
ти від одноразових проєктів у системний процес, який охоплює всі види 
діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують 
управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого 
сторіччя технологічні компетентності. За експертними оцінками, найбільш 
успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які 
вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та 
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досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному се-
редовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Але українська школа 
не готує до цього. [1] Тому для успішної реформи я пропоную почина-
ючи з 5-го класу ЗЗСО, які навчаються за реформою «Нова українська 
школа» обирати з варіативної складової предмет СТЕМ, як обов’язковий 
до вивчення. У рамках цього предмету пропоную вивчати, створювати 
та в подальшому навчатись та використовувати в закладі освіти власно 
створені мікрокомп’ютери. Що в свою чергу дозволить значною мірою 
зменшити фінансові витрати на придбання комп’ютерної техніки та вмо-
тивує учнів більш бережно ставитись до власноруч зроблених пристроїв.

Коли користувачам доводиться замінювати старі настільні комп’ютери, 
багатьом з них  очевидним оновленням здаються ноутбуки. Проте, купу-
ючи ноутбуки, ви платите за акумулятор, екран та портативні компонен-
ти, які можуть вам не знадобитися. У тих випадках, коли ви працюєте за 
столом, mini PC може бути кращим за ноутбук і мати більше сенсу, ніж 
нові традиційні настільні комп’ютери. [2]

Тому я пропоную використовувати в навчальному процесі міні комп’ю-
тери SPLIT. Які учнівство матиме змогу створювати у рамках вивчення 
навчального курсу СТЕМ. Тобто я пропоную на цих заняттях вивчати, 
як одну з тем: «Історія розвитку, розробка та створення комп’ютерної 
техніки». Тут пропоную також дослідити чи може mini PC бути альтер-
нативою ноутбуку та ПК, переваги використання mini PC у закладі освіти 
та фінансову сторону даних продуктів. 

З огляду на непогані апаратні можливості сучасних міні-комп’ютерів, 
розробники випускають для них цікаві ігри, додатки, браузери, програми. 
На даному етапі мініатюрні комп’ютери мають досить широкі можливості, 
а також невисоку ціну, тому є хорошим аналогом сучасного персональ-
ного комп’ютера. Одна з причин його популярності як платформи для 
розробок - співвідношення ціна / якість.[2]

Raspberry Pi – мікрокомп’ютер, який пробудив великий інтерес у 
комп’ютерному світі. Він був розроблений однією благодійною органі-
зацією у Великобританії для розвитку комп’ютерної освіти та проведен-
ня наукових експериментів, проте почав активно використовуватись не 
тільки освітніми закладами, але й розробниками.[2]

Саме на основі Raspberry Pi мною було створено міні комп’ютер SPLIT, 
який пропоную для вивчення, створення та використання у закладах освіти

Враховуючи стрімкий розвиток та активну фазу четвертої промислової 
революції, ми зустрічаємося з проблемою надшвидкого старіння техніки. 
Комп’ютери та телефони які придбані вчора вже сьогодні стають застарі-
лими. І це наша нова реальність яка тільки прогресуватиме.

Створення модульного ПК який можна модифікувати, доповнювати та 
вдосконалювати як окремі незалежні один від одного модулі. Комп’ютер 
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Приклади використання створеного ПК, як аудіосистеми, ігрового ПК 
та портативного ПК(рис 1-3)[5]

Беручи до уваги сучасні тенденції реформування освіти в Україні, на-
скрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій та стрімке 
впровадження СТЕМ освіти в навчальні програми, вважаю, що викори-
стання міні комп’ютерів SPLIT позитивно впливатиме на всесторонній 
розвиток учнівства, враховуючи той факт, що крім зручності, мобільності 
та функціональності девайсу, він ще й розроблений учнівством на уроках.
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 Рис. 1. Аудіосистема Рис. 2. Ігровий ПК

Рис. 3. Портативний ПК

який не буде прив’язаний під 
якусь з існуючих ОС або під ту 
чи іншу Hardware частину. 

Продукт собою представляє 
модульний комп’ютер. На цей 
момент  роль  основної  плати 
виконує Raspberry Pi 4 B. На 
який було попередньо встанов-
лено Twister OS. Завдяки цьо-
му користувач зможе змінити 
інтерфейс системи. Для більш 
зручного використання девайсу. 
Bикористовується екран з функ-
цією тачскріну. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Інформаційна безпека - захист інформації та допоміжної інфраструк-

тури від випадкових чи навмисних впливів природного чи штучного ха-
рактеру, здатних завдати шкоди власникам або користувачам інформації 
та інфраструктури. Об’єктом інформаційної безпеки є інформація, яка за-
чіпає державні, офіційні, комерційні, інтелектуальні та особисті інтереси, 
а також засоби та його інфраструктура обробки та передачі. Технології 
обробки інформації постійно вдосконалюються і змінюють практичні 
методи забезпечення інформаційної безпеки. Насправді універсальних 
методів захисту не існує; багато в чому успіх побудови механізмів без-
пеки в реальній системі буде залежати від її індивідуальних особливос-
тей. Тому інформаційна безпека часто розглядається як своєрідний набір 
неформальних рекомендацій щодо побудови систем захисту інформації 
того чи іншого типу.

Уміле використання засобів захисту інформації вимагає знання теорії 
ймовірностей, методів та засобів програмування, теорії чисел, дискретного 
аналізу, знайомства з поняттями алгоритмічної та загальної складності. 
Загалом, інформаційна безпека є секретною наукою, оскільки вона нероз-
ривно пов’язана з військовою та економічною безпекою різних суб’єктів 
- від приватних осіб до державних. Для забезпечення надійного захисту 
в системі інформаційної безпеки повинні бути впроваджені найсучасні-
ші та перспективні технології захисту інформації. Сюди входить крип-
тографічний захист даних на основі генерації довільних послідовностей 
чисел. Криптографія є методологічною основою сучасних систем захисту 
інформації в комп’ютерних системах та мережах. 

Історично криптографія (в перекладі з грецького цей термін означає 
тайнопис) зародилася як спосіб прихованої передачі повідомлень. 

Криптографія - це сукупність методів перетворення даних, призна-
чених для захисту цих даних, роблячи їх марними для нелегальних ко-
ристувачів. Отже, можна зробити висновок про потреби ринку ряду ву-
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зькоспеціалізованих продуктів, що забезпечують інформаційну безпеку 
з відкритою архітектурою.

В даний час інформація є важливим ресурсом, втрата або передача яко-
го може призвести до неприємних наслідків. Втрата секретних інформа-
ційних ресурсів компанії несе ризик фінансових втрат, оскільки отримана 
інформація може бути використана зловмисниками або конкурентами для 
власної вигоди. Недарма Вінстон Черчілль сказав: «Той, хто має інфор-
мацію, володіє світом». Цією заявою британський політик хотів сказати, 
що якщо людина має цінні знання, то вона може стати цілком успішною.

Інформаційна безпека - безпека інформації та допоміжної інфраструк-
тури від випадкових або навмисних впливів природного чи штучного 
характеру, що може завдати неприйнятної шкоди суб’єктам інформа-
ційних відносин. Це процес забезпечення конфіденційності, цілісності 
та доступності інформації. Основним видом інформаційних загроз, для 
захисту яких пропонуються цілі технології, є незаконний доступ шахраїв 
до інформації. З цією метою вони створюють план дій, який реалізується 
шляхом прямого доступу до джерела інформації або за допомогою відда-
леної атаки з метою крадіжки інформаційних ресурсів. Несанкціонований 
доступ поділяється на пасивні та активні загрози. Пасивні загрози спрямо-
вані на використання інформації без впливу, тоді як активні загрози пору-
шують функціонування системи. Несанкціонований доступ, навмисний, 
також поділяється на зовнішні та внутрішні загрози. Внутрішні загрози 
- це загрози інформаційній безпеці, при яких підрядник є внутрішньою 
структурою з точки зору ресурсів. 

Наприклад, витік інформації або несанкціонований доступ. Зовнішні 
загрози - загроза безпеці інформації, учасником якої є віддалений хакер 
або зловмисник. Зовнішньою загрозою можуть бути: шкідливе програмне 
забезпечення, спам, хакерські атаки, фішинг.

Капча використовуються для запобігання спаму на багатьох веб-сайтах. 
Наприклад, капчу можна знайти на сторінці реєстрації Windows Live ID.

Відображається зображення, і якщо ви справді людина, ви повинні 
ввести його текст в окреме поле. Здається непоганою ідеєю, яка може за-
хистити вас від тисяч автоматичних реєстрацій спаму чи розповсюджен-
ня на вашому форумі? Проблема полягає в тому, що штучний інтелект, 
зокрема методи розпізнавання зображень, зазнали значних змін і стають 
дуже ефективними в певних сферах. OCR (оптичне розпізнавання сим-
волів) сьогодні досить точне і легко розпізнає друкований текст. Розроб-
никами було вирішено додати трохи кольору та ліній, щоб ускладнити 
роботу комп’ютера без будь-яких незручностей для користувачів. Це сво-
го роду гонка озброєнь і як зазвичай придумують більш потужну зброю 
для будь-якого захисту. Перемогти покращену капчу складніше, але все 
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ж можливо. Крім того, зображення слід тримати досить простим, щоб не 
дратувати простих людей.

Код підтвердження перешкоджає віддаленому входу до програми у ваш 
обліковий запис. Доступ надається лише за наявності пароля та підтвер-
дження того, що ви людина. Ця перевірка ефективна, оскільки комп’ютер 
може створити спотворене зображення та обробити відповідь, але не може 
розпізнати змінений текст як людина. 

Багато веб-служб, включаючи Google, використовують цей метод пе-
ревірки, щоб запобігти несанкціонованому доступу до облікових запи-
сів користувачів. Ви також можете знайти код підтвердження на інших 
веб-сайтах, де доступна конфіденційна інформація, наприклад, інформація 
про банківський рахунок та кредитну картку.

Для забезпечення захисту розробники операційних систем, браузерів 
та іншого програмного забезпечення, таких як антивірусні програми, сис-
теми управління базами даних та офісні пакети, регулярно випускають 
оновлення, що охоплюють виявлені вразливості.

Для більшої безпеки важливо придумати складний пароль, особливо 
для вразливого обладнання, такого як мережі WiFi. Не використовуйте 
один і той же пароль скрізь, регулярно змінюйте його.

Загальнодоступні та незахищені мережі WiFi дозволяють іншим бачи-
ти, що ви відвідуєте в Інтернеті та які дані ви надсилаєте. Тому не надси-
лайте важливу інформацію (електронні листи, дані кредитної картки, дані 
Інтернет-банкінгу тощо) через ненадійні та невідомі мережі. 

Ви отримали несподіване сповіщення із вкладенням гіперпосилання 
або запрошення ввійти? Будьте пильні і не відповідайте на такі пові-
домлення, навіть якщо ви знаєте відправника. Програмні продукти для 
вашого пристрою та планшета також можуть містити шкідливі програм-
ні продукти. Тому встановлюйте програми відповідно до ліцензій на їх 
використання та лише з легальних сайтів.

Перевірте веб-адресу (URL-адресу) та сертифікат (заблокуйте адрес-
ний рядок браузера), щоб визначити, чи відвідуєте ви підроблений сайт. 
Немає зображення замку? Не вводьте конфіденційну інформацію на 
цьому веб-сайті. Також використовуйте закладки для веб-сайтів, які ви 
часто відвідуєте.

Ніколи не натискайте «Я згоден», «Добре», «Ні» або X, щоб закрити 
небажане спливаюче вікно - ви можете випадково встановити шкідливе 
програмне забезпечення.

Якщо щось занадто добре, щоб бути правдою, це, як правило, неправ-
да. Будьте пильні і не довіряйте людям / технологіям / явищам, яких ви 
не знаєте.
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ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ САЙТУ 
ЗА ДОПОМОГОЮ CMS

Інтернет-технології стрімко розвиваються, щоб зробити користування 
і створення Інтернет-ресурсів найефективнішими способами. Інформація 
на web вузлах, повинна швидко оновлюватися. Для цього і створений 
CMS. Вони постійно оновлюються, стають зручнішими та значно еко-
номлять час та ресурси на розробку Інтернет ресурсу. На сьогоднішній 
день створення сайтів за допомогою систем керування вмістом, так зва-
них «движків» не новина. Актуальною залишається тема вибору CMS, 
адже з цим вибором стикаються майже всі, кому потрібно створити свій 
власний Інтернет ресурс.

CMS (система управління контентом) - це інформаційна система або 
програма, що використовується для забезпечення і організації сумісного 
процесу створення, редагування та управління контентом. В свою чергу 
контент - це будь-яке інформаційне наповнення (картинки, текст, відео-
ролики і так далі) сайту.

Головною метою такої системи є можливість збирати в одне ціле та 
об’єднувати усі різнотипні джерела знань та інформації, а також можли-
вість забезпечення взаємодії робітників, робочих груп та проектів зі ство-
реними базами знань, інформацією та даними так, щоб їх легко можна було 
знайти та не однократно використати звичним для користувача способом.

Основними функціями системи управління контентом є такі, як пред-
ставлення контенту для створення, та роботу з ними; управління; збере-
ження, редагування; публікація; забезпечення доступу та інше.

Для отримання максимальної інформативності розглянемо різновиди 
систем управління контентом: Webcontent management systems, створені 
для управління вебсайтами (енциклопедії, блоги, форуми та ін.); тран-
закційні - використовуються у електронній комерції; інтегровані - для 
роботи з документацією на підприємствах; електронні бібліотеки - для 
забезпечення циклу життя файлів електронних медіа (відео, графічних, 
презентацій та ін.); системи для забезпечення циклу життя документації’, 
освітні системи - для організації Інтернет-курсів та ін.[1].

Розглянемо різновид систем управління сайтами - Webcontent 
management systems, до яких належать WordPress, Joomla та Drupal. Це 
системи управління, на основі яких можна створювати функціональні і 
легко керовані файли без значних фінансових витрат.

Ми здійснимо порівняльний аналіз цих систем за аспектами актуаль-
ними для звичайного користувача.
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WordPress - це, перш за все, CMS, що застосовується для ведення бло-
гів або створення інформаційних сайтів. Перевагами цієї системи є легке 
початкове навчання, легкість встановлення, наявність великої кількості 
доповнень, модулів та шаблонів, розвинена програмна і технічна під-
тримка та велика кількість форумів, зручна система управління сайтами, 
можливість використовувати сторонні скрипти для публікації матеріалів.

Як і будь-яка система, WordPress має свої суттєві недоліки: спричиняє 
високу завантаженість на сервері; між розробленими плагінами можуть 
виникати конфлікти; підвищена зручність роботи потребує встановлення 
значної кількості доповнень.

Joomla - це система, яка включає в себе різні інструменти для розробки 
вебсайту. До переваг Joomla можна віднести регулярні оновлення CMS. 
Joomla має не дуже багато недоліків, серед яких можна виділити незвич-
ний інтерфейс, який може ускладнити керування сайтом, та наповнення 
його контентом; для повноцінної роботи сайту потрібно одразу встановити 
декілька важливих доповнень; складність і надмірність програмного коду, 
що впливає на швидкодію сайту та ускладнює роботу над ним.

Drupal, як CMS, використовують такі відомі компанії, як SonyEricsson, 
Yahoo, Google проект M-lab тощо. Дана система управління контентом 
набула популярності за рахунок того, що розробники та користувачі по-
легшують подальшу розробку різних доповнень та модулів. Спектр за-
стосування CMS Drupal дуже широкий: розробка інформаційних сайтів, 
простих блогів та порталів новин до форумів, а в деяких випадках і соці-
альних мереж. Основним недоліком даної системи являється підвищена 
вимога до оперативної пам’яті сервера: сайт потребує не менше 128 МБ[2].

Розглянувши наявні CMS можна зробити висновок, що при виборі 
системи управління контентом, слід визначитися з тим, який кінцевий 
продукт потрібен замовнику, а вже потім вибирати ту чи іншу систему.
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СПIЛКУВАННЯ В СOЦIАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ЧИННИК 
АГРЕСИВНOСТI В РАННЬOМУ ЮНАЦЬКOМУ ВIЦI
На сьoгoднiшнiй день oднiєю з найбiльш актуальних прoблем стала 

прoблема зрoстання агресивнoстi, oсoбливo в юнацькoму вiцi. Це пoв’я-
занo, насамперед, iз загальнoю сoцiальнoю напруженiстю, психiчнoю 
неврiвнoваженiстю суспiльства, з oднiєї стoрoни, i технiчним рoзвиткoм, 
з iншoї. Сучасне суспiльствo перебуває на етапi  рoзвитку кoмп’ютерних 
iнфoрмацiйних технoлoгiй, щo викликає залежнiсть вiд мережi Iнтернет 
та сoцiальних мереж. Вiртуальна реальнiсть стає все бiльш дoскoналoю 
i юнаки вiдгoрoджують себе вiд реальнoгo свiту i втрачають навички ре-
альнoгo сoцiальнoгo спiлкування. Перебування у вiртуальнoму прoстoрi 
переважає над такими видами дiяльнoстi, як спiлкування з oднoлiтками 
i батьками, прoгулянки, заняття спoртoм, читання книжoк, вiдвiдування 
гурткiв,щo, у свoю чергу, не мoже не впливати на зрoстання агресивнoстi.

Категoрiя «агресiя» знайшла вiдoбраження у теoрiях Е. Арoнсoна, К. 
Лoренца, Б. Скiннера, З.Фрoйда. Специфiчнiсть агресiї юнакiв дoслiджу-
вали М. Кле, I. Кoн, А.Є. Лiчкo, Ф. Райс, А.O. Реан. Серед вiтчизняних 
вчених, якi рoзрoбляли рiзнi аспекти теoрiї агресiї, вартo вiдзначити O.Б. 
Бoвть, С.В. Васькiвську, В.А.Глушакoва, Ю.А. Дрoздoва, М.Д.Левiтoва, 
С.Д. Максименкo, O.А. Реан,  O.А. Чабан та iн. Незважаючи на велику 
кiлькiсть дoслiджень з данoї тематики, прoблема впливу сoцiальних ме-
реж на oсoбистiсть юнакiв є недoстатньo дoслiдженoю, щo i зумoвилo 
актуальнiсть нашoгo дoслiдження.

Класичне визначення агресiї булo запрoпoнoванo А. Бассoм, який  ви-
значав агресiю як реакцiю, щo завдає шкoди iншoму oрганiзму [3, с.17]. 
Вiн  видiлив три oснoвнi шкали для oпису агресивних дiй: 1) фiзична – 
вербальна; 2) активна – пасивна; 3) пряма – непряма. 

В. Клайн вважає, щo в агресивнoстi є певнi риси, якi мoжуть виявитися 
кoрисними для суспiльнoгo життя: напoлегливiсть, iнiцiатива, завзятiсть, 
прагнення дo перемoги, пoдoлання перешкoд [5, с. 62]. Є. Фрoмм видiляє 
два види агресiї: дoбрoякiсну i злoякiсну. Дoбрoякiсна (бioлoгiчнo адап-
тивна) агресiя – реакцiя на пoгрoзу вiтальним iнтересам iндивiда, нoсить 
вибухoвий характер, загасає, як тiльки зникає небезпека. Злoякiсна агресiя 
(бioлoгiчнo неадаптивна) – це специфiчна людська пристрасть дo абсoлют-
нoгo панування над iншoю живoю iстoтoю й бажання руйнувати [6, с. 34].

Для ранньoгo юнацькoгo вiку характерним є змiна сoцiальнoгo ста-
тусу, нoвi сoцiальнi умoви й oбставини, пoчатoк засвoєння нoвих видiв 
дiяльнoстi, рoзширення сoцiальних кoнтактiв i нoвий змiст пред’явлених 
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сoцiумoм вимoг. Саме цi oбставини, а такoж неoбхiднiсть визначити свoє 
мiсце у життi i станoвлять гoлoвний аспект сoцiальнoї ситуацiї рoзвитку 
цьoгo вiку, а такoж виступають як причина фoрмування пoтреби у жит-
тєвoму самoвизначеннi [1, с.385].

У цей перioд збiльшується дiапазoн рoльoвих вибoрiв у зв’язку з 
включенням oсoбистoстi у нoву систему вiднoсин. У прoцесi iнтенсивнoї 
сoцiалiзацiї юнака стандарти й цiннoстi суспiльства мoжуть вступати у 
суперечнiсть з oчiкуваннями i сфoрмoваними типами пoведiнки oсoби-
стoстi, щo iнoдi призвoдить дo рoльoвих кoнфлiктiв. Гoлoвнi психoлoгiч-
нi нoвoутвoрення  ранньoгo юнацькoгo вiку – активiзацiя i актуалiзацiя 
прoцесiв станoвлення суб’єктивнoї картини свiту, фoрмування сoцiальнoї 
пoзицiї та oснoв свiтoгляду [3, с.47].

Сoцiальнi мережi мають значний вплив на фoрмування свiтoгляду в 
ранньoму юнацькoму вiцi, виявлення свoєї сoцiальнoї пoзицiї, вибiр май-
бутньoгo сoцiальнoгo станoвища й засoбiв йoгo дoсягнення. Специфiч-
ними рисами фенoмену  сoцiальних мереж  як чинника агресивнoстi в 
ранньoму юнацькoму вiцi є: oпoсередкoванiсть спiлкування, глибoка 
суб’єктивiзацiя чужих oбразiв, зняття прoблеми знайoмства i пoшуку 
«свoїх», фoрмування нoвoї письмoвoї культури, змiна статусу i рoзумiн-
ня тiлеснoстi, рoзвитoк культури iмiджiв i масoк-«нiкiв» тoщo [4, с.164].

Сучаснi юнаки  активнo кoристуються сoцiальними мережами, oскiльки 
веб-сайти забезпечують сoцiальну взаємoдiю. Дo пoпулярних належать 
сайти сoцiальних мереж Facebook, MySpace, Twitter, вiдеo-сайти, блoги 
тoщo. За дoпoмoгoю сoцiальнoї мережi пiдлiтoк задoвoльняє прихoванi 
пoтреби, якi не прoслiдкoвуються в йoгo реальнoму життi, а прoявляються 
лише у мрiях i фантазiях. У прoцесi апрoбацiї нoвих рoлей юнак аналiзує 
неoбхiднiсть прийняти абo вiдкинути тi цiннoстi, устанoвки й iдеали, якi 
ця рoль передбачає, oсoбливo тoму, щo така специфiка iнтернет-середoви-
ща як анoнiмнiсть ствoрює всi передумoви для рiзнoпланoвoгo рoльoвoгo 
експериментування.

З метoю вивчення впливу сoцiальних мереж на рiвень агресивнoстi oсiб 
ранньoгo юнацькoгo вiку нами булo прoведенo емпiричне дoслiдження, 
де булo викoристанo oпитувальник дiагнoстики агресивних та вoрoжих 
реакцiй людини Басса-Дарки та тест А. Ассiнгера (oцiнювання агресив-
нoстi у стoсунках). Всьoгo у дoслiдження взялo участь 32 респoндента 
(15 ЕГ та 17 КГ). Дo експериментальнoї групи вхoдили юнаки, щo прoвo-
дять бiльше п’яти гoдин на дoбу у сoцiальних мережах, дo кoнтрoльнoї 
– менше гoдини.

За результатами прoведенoгo дoслiдження ми виявили, щo в ЕГ пе-
реважають середнiй (37% та 38% oсiб) та висoкi (48% та 54% oсiб) рiвнi 
агресивнoстi та вoрoжoстi. В КГ пoказники значнo нижчi. Данi засвiдчу-
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ють, щo юнаки, якi прoвoдять бiльшiсть часу в сoцiальних мережах бiльш 
агресивнi та вoрoжi. 

Результати, oтриманi за метoдикoю А. Ассiнгера, пoказали, щo в ЕГ 
висoкий рiвень агресивнoстi виявленo в 52% юнакiв, кoли в КГ -  лише 
27%.  

Прoведений аналiз наукoвих джерел дoзвoлив зрoбити виснoвoк, 
щo агресивнiсть – вiднoснo стiйка риса oсoбистoстi, щo виражається в 
гoтoвнoстi дo агресiї, а так самo в схильнoстi сприймати й iнтерпрету-
вати пoведiнку iншoгo як вoрoжу. Агресивнiсть притаманна усiм oсoбам 
ранньoгo юнацькoгo вiку, прoте, юнаки, якi прoвoдять бiльшiсть часу в 
сoцiальних мережах, бiльш схильнi дo її прoяву. Наше  дoслiдження  не  
вичерпує  всiх  аспектiв  агресивнoстi в ранньoму юнацькoму вiцi. Пo-
дальше дoслiдження вбачаємo у пoшуку шляхiв пoдoлання агресивнoстi 
серед юнакiв.
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ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН З ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРОНІКИ
Інтернет-бізнес починає привертати все більше уваги в сучасному 

світі, і в нашій  краї ні відповідно, у зв’язку з тенденцією до загальної  
глобалізації  економіки. Інтернет і електронна торгівля грають в цьому 
процесі одну знай важливіших ролей . Поява абсолютного нового виду 
зв’язку зумовило перегляд підприємців процесу організації  бізнесу.

Якщо 15 років тому компанія виходила в мережу виключно для під-
тримки свого престижу, то сьогодні – це як мінімум ще один крупний  
канал продаж. В кризисні 2008-2009 рр. підприємства традицій ного 
сектора торгівлі були змушені скоротити штат і обсяги продажів, а ін-
тернет-сектор навпаки збільшив торговий  оборот за цей  період на 46%.

Інтернет відкриває широкі можливості не тільки для великих підпри-
ємств. Багато початківців бізнесменів відразу відкривають свою справу в 
Інтернеті, так як для цього потрібна менша сума первинних інвестицій , 
ніж у сфері традицій ної  торгівлі. А компанії , які працюють за принци-
пом прямих поставки, вкладають кошти виключно в веб-сай т і рекламу.

Західні покупці, а в слід за ними і украї нські, все частіше купують 
товари, не виходячи з дому, посилаючись на нестачу часу, невеликий  
асортименттоварів у традицій них магазинах і високі ціни. В Украї ні в 
початку 2000-х тільки ентузіасти зробили електронні покупки, сьогодні, 
за даними статистики,хоча б раз це зробили 4 з 5 чоловік. Розвиток біз-
несу в інтернеті на сьогоднішній  день край нє перспективний  напрямок 
для підприємців, що і обумовлює актуальність даної  роботи.

Розробка веб-сай тів електронної  комерції  – це нелегке завдання. У 
ньогоє свої  проблеми. Оскільки велика кількість веб-користувачів від-
відують сай т електронної  комерції  щодня, тому потрібно й ого підтриму-
вати. Для цього може знадобитися залучити експертів веб-розробників 
електронної  комерції  від надій ної  та відомий  компанії  з розробки елек-
тронної  комерції  веб-сай тів, що забезпечує інтуї тивний  процес веб-роз-
робки електронної  комерції  з легкістю.

Ціль випускної  роботи полягає в моделюванні та створенні інтер-
нет-магазину, вивченні успішного зарубіжного та вітчизняної  досвіду 
та розробки націй  основі інтернет-магазину.

Ця мета досягається вирішенням наступних завдань:
−  виявляти генезис електронної  комерції , ї ї  основні передумови та-

тенденції  розвитку;
−  охарактеризувати загальні принципи побудови інтернет-магазинів;
−  виділити ключові фактори успіху;
−  розробка концепції  інтернет-магазину;
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−  моделювання архітектури веб-додатку;
−  вибір інструментів для розробки інтернет магазину.
При написанні даної  роботи використані CMS WordPress.
Веб-розробка – це робота, пов’язана з розробкою веб-сай ту для Ін-

тернету (всесвітньої  павутини) або інтрамережі (приватна мережа). 
Веб-розробка може варіюватися від розробки простої  єдиної  статичної  
сторінки простого тексту до складних Інтернет-додатків (веб-додатків) 
для електронного бізнесу та послуг соціальної  мережі. Більш повний  пе-
релік завдань, до яких часто відноситься веб- розробка, може включати 
також веб-інжиніринг, веб-дизай н, розробку веб- контенту, взаємодію з 
клієнтами, сценарії  на стороні клієнта/сервер, веб-сервер та конфігура-
ція безпеки мережі та розвиток електронної  комерції . Серед веб- профе-
сіоналів, «веб-розробка», як правило, стосується основних аспектів, не 
пов’язаних із розробкою веб-сай тів: написання розмітки та кодування. 
Останнім часом веб-розробка мала на увазі створення систем управління 
контентом (CMS).

Повне най менування системи: «Створення інтернет-магазину на MVC 
фрей мворку WP Emerge».

Областю використання проекту є розробка веб-сай ту електронної  
комерції  з метою використовувати в якості інтернет магазину, торгівля 
продуктами обраними клієнтом.

WordPress (WordPress.org) – це безкоштовна та відкрита система ке-
рування контентом (CMS) на базі PHP та MySQL. Особливості включа-
ють архітектуру плагінів і систему шаблонів. Це най більше пов’язано з 
веденням блогу, але підтримує інші типи веб-вмісту, включаючи більше 
традицій них списків розсилки та форумів, медіа-галерей  та інтернет-ма-
газинів. WordPress – це най - популярніша система керування сай том, що 
використовується. WordPress також використовувався для інших доменів 
програм, таких як просторові системи відображення (PDS).

WordPress має систему веб-шаблонів, використовуючи шаблонний  
процесор. Й ого архітектура є фронтальним контролером, що спрямовує 
всі запити для нестатичних URI на один фай л PHP, який  аналізує URI та 
визначає цільову сторінку. Це дозволяє підтримувати більш доступні для 
людей  читання.

Перед тим як приступити до розробки веб-додатку треба мати сервер 
та хостінг на якому буде розміщений  сай т для безпосередньої  розробки.

В моєму випадку було вибрано найпопулярніший хостінг в Украї ні
https://www.ukraine.com.ua/
Щоб сай т став доступний  в мережі Інтернет, потрібно прив’язати до-

мен до хостингу. Для цього:
1) вкажіть для домену хостингові DNS;
2) додай те домен в панель управління хостингом.



СПЕЦВИПУСК 

за матеріалами XXV міжнародної науково-практичної конференції “Студент – Дослідник – Фахівець” 367

Хостінг «Украї на» надає можливість встановити CMS як вручну так і 
за допомогою додаткових сервісів. Завдяки додатковим сервісам можливо 
окрім WordPress також встановити і інші популярні системи керування 
вмістом такі як concrete5, joomla, Drupal, OpenCart, Coppermine, modx-
revolution, moodle, osCommerce, smf, typo3, VamShop, Zen Cart.

WooCommerce залучила значну популярність, оскільки базовий  про-
дукт, крім багатьох розширень і плагінів, є безкоштовним та відкритим 
кодом. У 2018 році WooCommerce має близько 330 розширень і понад 
1000 плагінів. Крім того, існують тисячі платних надбудов за фіксова-
ними цінами.

Оскільки WooCommerce можна використовувати лише з WordPress, 
це не може бути най більш привабливим рішенням для деяких роздрібних 
торговців та

брендів. Однак для тих, хто вже використовує WordPress, масштабо-
ваність, яку пропонує WooCommerce, робить ї ї  особливо привабливою. 
Проте, як можна здогадатися, платні розширення необхідні, щоб макси-
мально ефективно використовувати рішення електронної  комерції .

Коли WordPress буде успішно встановлено наступним етапом буде 
встановлення WP Emerge. Для встановлення WP Emerge необхідний  
Сomposer.

Composer – менеджер пакетів прикладного рівня для мови програму-
вання PHP що забезпечує стандартний  формат для управління залежно-
стями у програмному забезпеченні та необхідними бібліотеками.

«70-80% користувачів ігнорують платні оголошення, приділяючи осо-
бливу увагу органічним результатами.» – imFORZA. SEO або пошукова 
оптимізація – це методи і (або) стратегії , які використовуються для про-
сування веб-сай ту в пошукових системах. Головною метою SEO є збіль-
шення числа відвідувачів, які приходять на сай т з пошукового трафіку.

Просування сай ту складається з:
− технічних питань роботи сай ту (виправлення помилок, збільшення 

швидкості роботи ресурсу, оптимізації  вмісту і т.д.);
− розвитку сай ту як бренду (збільшення відсотку впізнаваності ре-

сурсу, зростання посилань на сторінки сай ту, наявності відгуків і т.д.).
Поєднання цих складових і дозволяє піднімати позиції  сай ту в пошу-

кових системах.
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СТВОРЕННЯ САЙТУ ЗА ДОПОМОГОЮ 
SAAS ПЛАТФОРМ

Коли ми чуємо слово сайт – розуміємо, що мова йде про веб-
сайт – віртуальний ресурс, який розміщений в глобальній мережі Інтер-
нет. Більшість людей не задумуються, як вони створюються і що для 
цього потрібно.

«Сайт навчального закладу», дане словосполучення немає визначення 
в українській термінології як єдине поняття. Хоча часто застосовується 
в офіційних документах. На нашу думку, сайт навчального закладу – це 
професійний інформаційний ресурс, який розміщений у глобальні мережі 
Інтернет у публічному доступі, виконаний за принципами гіпертекту та 
гіпермедіа за допомогою прогресивних технологій. Даний віртуальний 
веб-ресурс повинен містити актуальну інформацію про освітню діяль-
ність, персоналії, історію та традиції закладу освіти. У наповненні даного 
джерела повинні брати участь всі члени трудового колективу.

Щоб створити професійний ресурс, контент якого буде 100% під 
контролем, необхідно: 1) замовити хостинг під сайт; 2) купити доменне 
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ім’я; 3) розробити сайт. На це потрібні матеріальні витрати. На даному 
етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій для створення 
професійного сайту не вистачить лише знання мови розмітки HTML. 
Для сайту навчального закладу ми б радили використовувати такі CMS 
як Wordpress, Joomla або Drupal. Тому, що вони підтримують візуальні 
редактори для створення публікацій.

Що спільного у Володимир-Волинського педколеджу ім. А.Ю. 
Кримського з Оксфордськими університетом (Велика Британія) або 
Каліфорнійським державним університетом (США)? Ви скажете: 
«Освітня діяльність, студенти, викладачі…» і тому подібне. Так, але 
це не все… Для створення офіційного сайту була обрана аналогічна 
система – CMS Drupal [1].

Drupal – це система керування контентом з відкритим кодом, дозволяє 
впроваджувати, керувати та розширювати амбітні цифрові технології, 
гнучка у створенні чудових веб-сайтів. Найновіша восьма версія даної 
системи. Хоча, гуру веб-розробки на професійних форумах, на даний 
момент, рекомендують використовувати сьому версію Drupal.

Дана система була вибрана не випадково для сайту коледжу ще у 2012 
році. В 2017 - сайт був суттєво оновлений: оновили ядро системи та всі 
модулі, був розробленим адаптивний шаблон.

На нашу думку, щоб сайт навчального закладу був професійним, по-
винна бути дотримана така концепція:

Багатокористувацький сайт. Адміністратор є розробником сайту, 
розширює можливості ресурсу, створює багатокористувацьку систему 
реєстрації. Кожний структурний підрозділ (циклову комісію, відді-
лення) повинен представляти свій модератор. Доречно подумати про 
креативного фотографа та про редактора. В сільській школі модера-
торів може бути 1 або 2. Потрібно зрозуміти, що одному адміністра-
тору непосильно впроваджувати нові технології та добавляти щоденні 
унікальні дописи з фото.

Принцип першоджерела. Розміщуйте спочатку на офіційному сайті, 
а потім в соціальних мережах. В соціальних мережах дописи динамічні. 
Через певний час буде дуже складно знайти ваш допис.

Повноцінні публікації. Це авторські оригінальні дописи, які не містять 
плагіату і які є унікальні більше ніж на 90%. Ви скажете: «Це нереально!». 
Спробуйте писати самостійно і перевіряти на унікальність на відповідних 
веб-ресурсах в мережі Інтернет та переконаєтеся, що писати унікально 
може кожен.

Об’єктивна оцінка роботи адміністратора сайту. Керівництву навчаль-
ного закладу тяжко оцінити реальний об’єм роботи: постійні пошуки, 
впровадження нових модулів та ідей адміністратором сайту, тому що, 
немає розуміння специфіки роботи.
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Адаптивний дизайн. Відсоток мобільних пристрої зростає, не секрет, 
що кожен має своє розширення екрану. Тому адаптивний дизайн – це 
вимога часу.

Гостьова книга, коментарі та оцінка публікацій. Ці інструменти потріб-
ні, щоб відвідувач відчував, що про нього подбади і його  думку врахують.

Перелік розділів може бути різним, відповідно до особливостей на-
вчального закладу.

Прикро спостерігати, що у футері сайтів провідних ВНЗ волинської 
області залишають свої дані сторонні розробники. Тобто, про рівень ви-
кладання інформаційно-комунікаційних технологій та про підготовку 
програмістів у ВНЗ можна судити також за рівнем виконанням офіцій-
ного сайту.

Отже, ініціативні, обізнані з новими веб-технологіями педагоги Воли-
ні: від викладача університету, коледжу до вчителя інформатики в школі, 
можуть суттєво підвищити рівень інформаційної культури в навчальних 
закладах та й в громаді в цілому. Все починається з професійних веб-ре-
сурсів, на яких висвітлені нові ідеї, діяльність освітньої спільноти та 
громади населеного пункту, які дозволяють дотримуватись принципу 
гласності, на яких враховують думку кожного та обов’язково дотриму-
ються авторські права. Адже світ змінюють не комп’ютери, а вчителі, які 
самостійно опановують нові технології та вчать їх інших.
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ЕГО-СТАНИ ОСОБИСТОСТІ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНИХ 
ПІДЛІТКІВ

В теперішніх умовах карантину і дистанційного навчання майже всі 
люди почали використовувати гаджети та інтернет частіше, ніж зазвичай. 
В людей, які до цього полюбляли використовувати інтернет для прове-
дення дозвілля зараз може розвиватися дедалі сильніша залежність від 
інтернету. Особливо небезпечною вона є для дітей і підлітків, адже їм 
набагато складніше самостійно впоратися з потягом до онлайн-життя і 
вчасно зупинитися [1]. 

Дослідженням проблеми інтернет залежності широко представлено 
здебільшого у зарубіжній літературі, у працях таких науковців як: Д. 
Грінфілд, М. Шоттон, К. Янг, Дж. Грохот та ін. У вітчизняній психології 
вивченням проблеми інтернет адикції займалися: Л.В. Кулікова, О.Є. Вой-
скунський, А.В. Цвєткова, Л.М. Юр’єва, Н. А. Цвєткова, А.Г. Асмолова, 
Т. Ю. Больбот та ін. 

Термін «залежність» чи «адикція» належить до відносно  нових для ві-
тчизняної науки. Адикція (лат. addictus, англ. addiction – схильність, згуб-
на звичка) – один із найпоширеніших видів наркологічних розладів [2].

У зв’язку з викладеним вище, можна проаналізувати особистість під-
літків з інтернет адикцією у різних станах «Я». Е. Берн визначав стан 
Я як стійку конфігурацію відчуття та досвіду, безпосередньо пов’язану 
з відповідною стійкою конфігурацією поведінки [5]. Він виділяє три 
складові особистості людини, які впливають на її спілкування з людьми: 
батьківське (Б), доросле (Др), дитяче (Дт) [6]. 

Т. Кейлер відкрив існування вочевидь помітних серій поведінкових 
реакцій, які людина демонструє непомітно, перед тим, як включається 
певний поведінковий сценарій. Т. Кейлером та його колегами було скла-
дено список із п’яти поведінкових послідовностей, яким вони дали назву 
– директивні: Будь Досконалим, Подобайся (іншим), Уперто Намагайся, 
Будь Сильним, Поспішай. Якщо спостерігати за цими директивними сте-
реотипами поведінки людини, можна передбачити за якою схемою вона 
буде діяти (яким буде її сценарій).  

Коли підліток виконує поведінкові прояви, які належать директиві 
«Будь сильним», його особистість налаштована на таке сценарне повідом-
лення: «Ти класний лише тоді, коли ти приховуєш від людей свої істинні 
бажання та почуття. Не давай іншим побачити, що ти слабкий.». Підліток 
у ролі «Дитини» починає придушувати свої зовнішні прояви слабкості. 
Він демонструє відсторонену поведінку, стає малорухливим, розмовляє 
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монотонним голосом, має байдужий вираз обличчя. Коли підліток за-
стосовує цей поведінковий набір, особистість проживає схему сценарію 
«Ніколи». З одного боку він прагне уваги та схвалення від інших людей, 
але перебуваючи під маскою байдужості, він нікому не дає про це знати. 
З іншого –  підліток не показує свої переживання та почуття до невдач, 
бо це буде проявом слабкості, а з іншого боку завжди бути сильним, де-
монструвати холодну поведінку і намагатися нічого не відчувати вдається 
не завжди. В такому випадку він застосовує інтернет, де знаходить вихід 
негативних переживань та емоцій. 

Коли підліток виконує серію поведінкових проявів, що належать ди-
рективі «Будь досконалим» він слухається свого внутрішнього голосу 
«Батька». Прикладом таких думок є: «Ти зможеш отримати… щось, лише 
в тому випадку, якщо зробиш все правильно». Намагаючись прислухатися 
до цього голосу в ролі его «Дитини», особистість не має можливості закін-
чити певну дію до того, як викладе всю суть до кінця. Отож, особистість 
пережила перебіг сценарію за схемою «Доки не…». 

В інтернеті підлітки з адикцією відчувають себе по-іншому: впевне-
но, захищено, комфортно. В реальному житті їм тяжче спілкуватися з 
однолітками, тому що вони відчувають невпевненість, тривогу та біль. 
Інтернет допомагає таким підліткам відпочити, розслабитися, покращи-
ти настрій. Їм складно відірватися від цього комфортного середовища. 
Інші люди в мережі здаються таким дітям більш цікавими, особливими 
та рідними. Підлітки з інтернет адикцією сприймають простір інтернету 
як реальний, а себе відмінними у реальному житті (скучною, некрасивою, 
невпевненою і т.д.) та інтернеті (впевненою в собі, комунікабельною, 
цікавою, красивою і т.д.).  

Досить важливо є те, що серед підлітків, у яких переважає Его-стан 
«Дорослого» та «Батька» не було виявлено рис залежної людини. Вони 
вміють працювати з інформацією, аналізувати, робити висновки, спира-
ючись на реальність, бути «тут і зараз», контролювати себе та ситуацію і 
т.д. І через це їм не потрібно занурюватися в світ інтернету. В них немає 
схильності до залежності.  

Відтак, у підлітків з домінуючим его-станом «Дитини» виявлено під-
вищену схильність до адиктивної поведінки. Таким особам притаманна 
емоційна поведінка, яку вони проявляли в дитинстві. Знаходячись в та-
кому Его-стані підліток відчуває вину, страх, образи, проявляє імпуль-
сивність та безпорадність. «Дорослого» в них дуже мало. Такі підлітки 
не усвідомлюють принцип реальності, не прагнуть бути самостійними, 
не вміють знаходити компроміс.

Розглянувши проблему виникнення інтернет-залежності у підлітків з 
огляду его-станів особистості, було встановлено, що у підлітків із залеж-
ністю домінує Его-стан «Дитини» і їм зовсім не притаманний его-стан 
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«Дорослого». Вони демонструють поведінку дитини. Підлітки з інтернет 
адикцією вирішують проблеми шляхом ескалації почуттів. В них відсутні 
«Доросла» оцінка реальності та принцип «Батька».  
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