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FEATURES OF PERSONNEL DEVELOPMENT IN TERMS OF 
INNOVATIVE CHANGES 
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PJSC “Higher Educational Institution “Interregional Academy of Personnel 

Management”, Ukraine, Kyiv 

 

The article is devoted to the analysis of the theoretical aspects of 

personnel development. The purpose of the article is to identify the 

features of personnel development in terms of innovative changes. The 

essence of the concept of "personnel development" was considered, its 

role in improving the competitiveness of personnel and the enterprise as a 

whole in the context of innovative changes was revealed. The analysis of 

the most successful practices of personnel development in the context of 

innovative changes is carried out on the examples of leading corporations 

in Japan and the USA. The conditions for the development of personnel 

are determined. It’s the formation of innovation-oriented personnel, an 

innovative corporate culture, a highly qualified team, stimulating growth 

and expanding the competence of employees. The main directions for 

improving of personnel development in terms of competition and 

innovative changes are proposed. 

Key words: personnel development, innovation-oriented personnel, 

competent personnel, foreign experience in personnel development, 

development conditions. 
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аспирант, Бабаев Ф. А. Особенности развития персонала в 

условиях инновационных изменений / ЧАО «ВУЗ «Межрегиональная 

Академия управления персоналом», Украина, Киев  

В статье проведен анализ теоретических аспектов развития 

персонала. Целью статьи является выявление особенностей 

развития персонала в условиях инновационных изменений. 

Рассмотрена сущность понятия «развитие персонала», его роль 

для повышения конкурентоспособности персонала и предприятия в 

целом в условиях инновационных изменений. Проведен анализ 

наиболее успешных практик развития персонала в условиях 

инновационных изменений на примерах передовых корпораций 

Японии и США. Определены условия развития персонала: 

формирования инновационно ориентированного персонала, 

инновационной корпоративной культуры, 

высококвалифицированного коллектива, стимулирования роста и 

расширения компетентности сотрудников. Предложены основные 

направления совершенствования развития персонала в условиях 

конкуренции и инновационных изменений. 

Ключевые слова: развитие персонала, инновационно 

ориентированный персонал, компетентный персонал, зарубежный 

опыт развития персонала, условия развития. 

 
Введение. Развитие экономики любой страны невозможно без 

участия в системе мирохозяйственных связей и инновационных 

изменений. Как следствие, усиливается конкуренция за счет 

проникновения на национальный рынок конкурирующих предприятий 

из-за границы, а расширение производства и диверсификации рисков 

диктует необходимость выхода на рынки других стран. 

Проникновения на зарубежные рынки, которые привлекают 
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огромными торговыми оборотами, требует соблюдения высоких 

требований к качеству продукции и стиля ведения бизнеса. 

Активное, с выгодой для Украины, участие в евроинтеграционных 

процессах, возможна только при условии развития человеческих 

ресурсов, задействованных в экономике. Специфической чертой 

современности является мощное распространение научно-

технического прогресса на всех континентах с появлением большого 

количества социально-экономических связей, новаций в области 

техники, технологии, цифровизации и др. Считаем, что украинские 

предприятия могут стать конкурентоспособными на внешних рынках 

за счет выпуска инновационной продукции и предоставления 

высокотехнологичных услуг. Отвечать этим требованиям возможно 

при наличии квалифицированных управленческих и исполнительских 

кадров. В условиях современной динамичной глобализации 

экономики, успех в которой обусловлен использованием 

интеллектуального капитала, обеспечить конкурентоспособность 

отечественной рабочей силы может современный подход к развитию 

персонала. 

Анализ последних исследований и публикаций. Научные 

разработки концепции человеческого капитала отражены в трудах 

ученых в области менеджмента, управления персоналом, педагогики, 

психологии, что обуславливает различные подходы к трактовке 

самого понятия «развитие персонала» и, соответственно, обозначило 

широкий спектр факторов и направлений активизации этого 

процесса. Вопросы развития персонала с точки зрения повышения 

эффективности деятельности организации рассматривали ученые в 

области управления персоналом (HR-management): Веснин В. Р., 

Данюк В. М., Дмитренко Г. А., Кибанов А. Я., Крушельницкая О. В., 

Котвицкий А. А., Петюх В. Н., Цимбалюк С. А., Червинская Т.М. и 
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другие, которые понимают развитие персонала как процесс, 

направленный на приобретение работниками необходимых для 

выполнения функциональных обязанностей компетентностей, 

повышает уровень конкурентоспособности работников на рынке 

труда. В трудах ученых Анисимова О. С., Деркача А. А., Зазыкина 

В. Г., Маркова А. К., Колпакова В. М., Щекина Г. В. вопросы развития 

персонала рассматриваются с позиции создания условий для 

развертывания имеющихся интеллектуальных, творческих, 

физических резервов личностей в процессе их жизнедеятельности и 

трудовой деятельности. Степень реализации резервов зависит от 

соответствия управленческого воздействия наследственным 

программам, социальным условиям, а также от степени 

благоприятности условий для самореализации и развития на 

предприятии. Однако при всей значимости указанных исследований, 

в них в основном сосредоточено внимание на деятельности кадровых 

служб по организации обучения сотрудников, что в современных 

условиях является лишь одним из направлений развития персонала. 

Формулировка цели статьи и задач. Целью данной статьи 

является выявление особенностей развития персонала в условиях 

инновационных изменений.  

Задачи исследования: конкретизация сущности понятия 

«развитие персонала», а также определение основных направлений 

совершенствования развития персонала в условиях конкуренции и 

инновационных изменений. 

Изложение основного материала исследования. В 

современных условиях в рыночной среде, стремительно 

обострились, идет буквально жесткая конкурентная борьба за 

выживание, работать приходится по-новому; топ-менеджмент и 

владельцы бизнеса предъявляют много новых условий для наемного 
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персонала, который должен гибко реагировать на рыночный спрос, 

формировать и расширять клиентскую базу, владеть средствами 

оперативно-адаптивного реагирования на изменения в 

производственных процессах и функциональных обязанностях, быть 

стрессоустойчивым, мобильным, неравнодушным и тому подобное. 

Таким образом, ситуация требует от каждого работника постоянного 

развития профессиональных и личных качеств [1, с.33-34]. Во всем 

этом множестве связей, инноваций и их применении в различных 

сферах хозяйствования ключевую роль играет, безусловно, человек. 

И не только как главная производительная сила общества, что 

осуществляет изобретения и обеспечивает их использование, но и 

как личность, которая имеет свой интеллект, темперамент, черты 

характера, способности, различные качества и свойства. Это во 

многом обусловливает поведение человека и влияет на всю 

деятельность, в частности на ее инновационный характер. 

Существенно влияет это (из-за качества управленческой элиты) 

также на формирование всего цивилизационного направления 

развития обществ, которое в последние десятилетия все больше, к 

сожалению, ошибается в сторону бездуховного эгоцентризма с 

исключительно приоритетами материального достатка. 

Рассмотрение теоретических аспектов по развитию персонала 

имеет важное значение для проведения анализа развития и обучения 

персонала в конкретной организации. В научных кругах идут 

противоречивые дискуссии о понятии «развитие персонала». По 

мнению Колпакова В.М., причиной различий в определении понятия 

«развитие персонала» можно объяснить некорректным 

использованием в практической деятельности таких понятий как 

«обучение», «образование», «воспитание». Под образованием 

понимают процесс педагогически организованной социализации, 
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осуществляемой в интересах личности и общества, или освоение 

культурного наследия общества и связанного с ним уровня 

индивидуального развития, под обучением - совместную 

деятельность учителя и ученика по познанию явлений окружающего 

мира, их закономерностей, историю развития и освоение способов 

деятельности .... Воспитание - это целостное влияние, цель которого 

в накоплении ребенком необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования у него системы ценностей. 

Обучение отличается от воспитания организованностью [2, с.65].  

Современную проблематику развития персонала активно 

исследуют и обсуждают многочисленные ученые. Так, одни авторы 

трактуют понятие «развитие» как специфический процесс, который 

происходит при реализации определенного набора действий с учетом 

поставленных целей [3, с. 237]. Другие объясняют развитие как 

комплексный и непрерывный процесс с целью повышения 

эффективности работы [4, с.148]. 

Развитие персонала также рассматривается как 

целенаправленный комплекс информационных, образовательных 

видов деятельности, привязанных к требованиям конкретных 

должностей, их элементов, которые способствуют повышению 

квалификации работников определенного предприятия в 

соответствии с задачами развития самого предприятия и потенциала 

(способностей) сотрудников [5, с. 309]. 

Более подробно это понятие рассматривает А. Кибанов, который 

утверждает, что «развитие персонала» – это совокупность 

организационно-экономических мероприятий службы управления 

персоналом в сфере обучение персонала, организации его 

переподготовки и повышения квалификации [6, с. 85]. Эти 

мероприятия касаются вопросов профессиональной адаптации, 
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оценки кандидатов на вакантную должность, текущей периодической 

оценки кадров, планирования деловой карьеры и служебно-

профессионального продвижения, работы с кадровым резервом. 

Однако, на наш взгляд, не целесообразно ограничивать «развитие 

персонала» лишь мероприятиями кадровых служб. Сегодня очень 

большое внимание уделяется как раз саморазвитию. Таким образом, 

развитие персонала - это совокупность взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на расширение компетентности, 

приобретение новых знаний, умений, навыков, опыта в процессе 

обучения, повышения квалификации, переподготовки с целью 

адаптации к новым условиям деятельности, обеспечение 

собственных интересов развития и реализации целей деятельности 

предприятия. 

Понятие развития и обучения тесно связаны между собой. Если 

обучение представляет собой процесс непосредственно передачи 

новых профессиональных знаний или навыков сотрудникам 

организации и нацелено на развитие способностей для выполнения 

работником соответствующих функций, то развитие направлено на 

формирование среды для самосовершенствования, повышения 

мастерства работников с тем, чтобы они могли продвигаться по 

службе и эффективно решать будущие задания. Развитие 

представляет собой процесс подготовки сотрудника фирмы к 

выполнению новых производственных функций, занятия новых 

должностей, решению новых задач. В свою очередь, развитие 

персонала традиционно базируется на организационных учебных 

процессах, которые управляются и финансируются тем 

предприятием, для которого эти процессы предназначены. 

Следовательно, обучение персонала является основой его развития 

для любой организации. Мерами по профессиональному развитию, 
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например, могут быть семинары по маркетингу для сотрудников 

отдела кадров, изучение иностранного языка инженером-механиком и 

т.д. [2, с.23]. 

В современных условиях именно развитие персонала выступает 

одним из весомых факторов конкурентоспособности предприятия. 

Высокий уровень профессиональной компетентности, мотивация к 

обучению и стремление работников к самообучению и 

самореализации формируют соответствующий уровень 

конкурентоспособности персонала. Квалифицированный работник 

характеризуется большей мобильностью на рынке труда и более 

конкурентоспособен. 

Мировая практика хозяйствования знает много случаев 

творческого и системного подхода к решению актуальных вопросов 

развития персонала и значительных достижений в этой области. В 

развитых странах Европы, Северной Америки и Восточной Азии 

этими вопросами последовательно и настойчиво занимаются ученые 

и практики по меньшей мере со времен известного ученого 

Ф. Тейлора. 

Украина, к сожалению, такого длительного опыта в сфере 

развития персонала не имеет. Более или менее успешные 

предприятия начали осваивать эту проблематику с переходом к 

рыночной экономике с 90-х годов. Именно в этот период была 

примитивная советская практика подготовки кадров. О системном и 

непрерывном развитии персонала тогда речь вообще не шла, но 

баланс между потребностями экономики в рабочих кадрах и их 

подготовкой в системе профтехобразования и специалистов в вузах 

кое-как поддерживался. 

За предыдущие 2-3 десятилетия в мире много написано и 

сказано о важности и ценности развития персонала. Крупные и 
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успешные предприятия имеют значительные достижения в этом 

деле. Например, опрошенные 1200 менеджеров крупных и средних 

японских предприятий 85,3% утверждали, что наибольшего внимания 

руководителей требует развитие человеческих ресурсов. Для 

сравнения: новая технология была названа шестой по порядку (44,4 

%). Полученные результаты исследований в ряде американских 

фирм показало, что на 83% из них службы человеческих ресурсов 

занимаются развитием персонала, в большинстве таких предприятий 

создан специальный сектор обучения [7, с. 81-82]. Во время 

пребывания Тома Уотсона на посту президента (50-е и 60-е годы) в 

ИВМ было две актуальные обязанности, а именно: уделять 25% 

рабочего времени работников обучению и стремиться к полной 

реализации потенциала каждого сотрудника [7, с.78]. 

Если в администрации предприятия или в функциональных 

подразделениях готовят какие-то изменения в технологии, 

организации производства, информационном обеспечении и т.п., то 

соответствующая документация сначала как проект для обсуждения 

проходит через все заинтересованные службы, через все степени 

управленческой иерархии вплоть до непосредственных 

исполнителей. Каждый, кто берется за какое-то конкретное дело, 

должен внимательно изучить его, высказать свое мнение, дать свою 

оценку, сформулировать свои предложения. 

Так в условиях инновационных изменений уникальную стратегию 

развития работников создали и успешно реализуют в американской 

ИТ-компании Next Jump (которая специализируется на интернет-

продажах). Предприятие сформировало огромный рынок, в котором 

объединило около 30 тысяч торговых единиц с 70 миллионов 

сотрудников из 4000 крупных компаний и 100 тысяч представителей 

малого бизнеса. Таким образом, объем ежегодных продаж 
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исчисляется миллиардами долларов [8, с. 26]. Эта уникальная 

стратегия по своей основной сути есть системой осознанного 

саморазвития личности каждого работника в процессе работы при 

активной помощи руководителей и его сотрудников [8, с. 11]. 

По нашему убеждению, главное назначение системы 

саморазвития личности каждого работника заключается в том, чтобы 

освободить его от ложных представлений о себе, полностью 

раскрыть его потенциал, стимулировать его к постоянному 

саморазвитию в процессе работы и всячески помогать ему в этом. 

Кроме компании Next Jump на такой путь осознанного саморазвития 

работников стали еще такие две крупные корпорации, как Bridgewater 

Associates и Decurion. 

Создание и развитие этой системы во всех трех корпорациях – 

это непрерывный процесс основной деятельности трудового 

коллектива и одновременного совершенствования всех работников 

от высшего руководства до самых низких должностей и новичков. 

Обе части этого процесса являются равнозначными и 

взаимозависимыми. В Next Jump «под время регулярного пересмотра 

зарплат вклад каждого работника в производство оценивается в 50%, 

его же вклад в общую корпоративную культуру –   50% [8, с. 33]. 

В процессе многолетней практики корпорациями наработанный 

комплекс эффективных мер по постоянному развитию человеческого 

потенциала. Первым и очень важным мероприятием является 

тщательный отбор специалистов на вакантные должности среди 

наиболее конкурентоспособных и мотивированных выпускников 

колледжей и университетов. Далее, в условиях инновационных 

изменений специалисты Next Jump, в том числе и те, которых 

перевели на руководящие должности, первые три недели проходят 

обучение в Учебном лагере саморазвития. 
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В Учебном лагере новички работают с клиентами, а менеджеры 

тем временем помогают новичкам осознавать свои различные 

недостатки и слабости, от которых они постепенно избавляться. 

В компании Bridgewater существует документ под названием 

«Принципы», который ориентирует персонал укреплять и 

поддерживать культуру полной честности и прозрачности. 

Каждый работник обязан отмечать свои и чужие ошибки в 

специально созданном информационном массиве под названием 

«Журнал проблем». ошибки и нерезультативные действия следует 

записывать очень подробно, это поощряется. Это не каталог 

позорных ошибок как основание для освобождения или лишения 

бонуса, это полезное пособие, с которого коллеги черпают важные 

знания и становятся лучше. Если работник этого не делает, то это 

расценивается как существенное нарушение должностных 

обязанностей. 

Другой способ убедить работников в том, что надо признавать и 

обдумывать свои ошибки – ведение дневника собственных 

переживаний, связанных с работой. В приложении «Кнопка боли» 

люди откровенно делятся своими негативными переживаниями. Эти 

записи обсуждаются в атмосфере доброжелательности и желания 

помочь друг другу в самосовершенствовании [8, с. 108].  

Основные направлениями совершенствования развития 

персонала в условиях конкуренции и инновационных изменений 

представлены на рис.1.  

Условиями развития персонала является организация и 

обеспечение процесса образования, целенаправленной подготовки, 

осуществляется посредством обучения, воспитания, тренировки, 

социализации, приобретения опыта, которые должны быть 

составляющими современных моделей развития персонала на  
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Рис.1. Основные направления совершенствования развития 

персонала в условиях конкуренции и инновационных изменений 
Источник: разработано автором на основании [2, 9]. 

 

Условия 
формирования 
инновационно- 

ориентированного 
персонала 

Подбор персонала на основании составления 
метапрограмного профиля. 

Отбор сотрудников в высоким показателем аналитико-
познавательной активности из числа наиболее 

конкурентоспособных и мотивированных выпускников 
колледжей и университетов. 

Условия 
формирования  
инновационной 
корпоративной 

культуры 

Повышение лояльности к организации, адаптационные 
тренинги по воспитанию сотрудников в духе существующей 

корпоративной культуры с акцентом на поиск инноваций, 
саморазвитие, повышение качества работы 

 

Условия 
формирования 

высоко 
квалифици-
рованного 
колектива 

 

Оценка сильных и слабых сторон обучение новичков. 
Повышение образовательно-профессионального уровня 

персонала, постоянное обновление знаний с целью ликвидации 
разрыва между требованиями рабочего места, должности и 

деловыми качествами персонала, обеспечение повышения 
квалификации сотрудников. 

Обеспечение стабильности кадрового состава, а также его 
адекватного обновления 

 

Условия 
обеспечения 

роста и 
расширения 

компетентности 
сотрудников, их 

личностное 
развитие  

Создание системы непрерывного профессионального 
образования и подготовки кадров, включая обучение 
непосредственно на производстве и с отрывом от 

производства.  
Применение инновационных форм и методов организации 

обучения 
Проведение вертикальной и горизонтальной ротации 

персонала 

Условия 
стимулирования 

роста и 
расширения 

компетентност
и сотрудников 

Стимулирование профессионального роста работников; 
Поощрение персонала к созданию и развитию инноваций, 
способных обеспечить конкурентные преимущества для 

предприятия; 
Создание условий для карьерного роста работников 

Поощрение внутренней конкуренции между сотрудниками 
в пределах предприятия, не допуская при этом 

возникновения конфликтов 
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предприятиях.  

Личностное развитие персонала главным образом зависит не 

только от эффективно построенной образовательной программы, но 

и от наличия у него определенных личностных качеств, которые 

будут влиять на успешность его развития, а также направленности 

интересов, мотивации [11, с.39]. В то же время необходимо 

сформировать условия для инновационной деятельности, ведь без 

этого, даже если на предприятии есть новаторы, инновации не смогут 

быть воплощены в практику хозяйствования, а потому будет 

невозможно обеспечить «конкурентоспособный эффект» отдельной 

организации, а затем и экономики в целом. Значит, нужны 

определенные условия, в том числе и мотивационные, чтобы 

изобретательские способности и склонность к инновационной 

деятельности людей были использованы с пользой для самого 

человека и для общества [4]. 

Выводы. Развитие персонала в современных условиях является 

основным фактором конкурентоспособности, который обеспечивает 

долгосрочное процветание предприятия. Для сотрудников оно 

обеспечивает профессиональный, интеллектуальный, нравственный, 

личностный рост, раскрывая их потенциал. Для предприятия - это 

динамичный, четко спланированный, перманентный процесс 

необходимый для достижения стратегических и оперативных целей 

организации, с помощью технологий обучения, повышения 

квалификации, управление карьерой, социального и личностного 

развития, управления трудовой мотивацией и стимулированием 

персонала и тому подобное. 

Основными направлениями совершенствования развития 

персонала считают повышение образовательного уровня работников, 

поощрение инноваций, формирования системы непрерывного 
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профессионального образования и подготовки кадров, включая 

повышение квалификации, применение инновационных форм и 

методов организации обучения, создание условий для карьерного 

роста работников, поощрение внутренней конкуренции. 
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The article is devoted to the establishment of factors of influence on 

the motivation of personnel of innovative enterprises. The role and tasks 

of stimulating personnel in the process of forming a strategy for innovative 

development of organizations have been investigated. The problematic 

issues of innovative development of Ukrainian enterprises are considered, 

as well as the possibilities and directions of improving the management of 

innovative activities of an enterprise based on motivational factors. The 

methodology of a multifactorial remuneration system is proposed to 

stimulate the innovative activity of personnel, taking into account the 

results of employees' activities. The necessity of applying a complex of 

modern methods that can contribute to staff motivation and innovative 

development of enterprises has been substantiated.  

Key words: innovative activity, personnel motivation, modern 

motivation methods, motivation factors, stimulation of employees. 

аспирант, Мамедбагирли С. Н. Факторы влияния на мотивацию 

персонала в условиях инновационной деятельности предприятий / 

ЧАО «ВУЗ «Межрегиональная Академия управления персоналом», 

Украина, Киев 

Статья посвящена определению факторов влияния на 

мотивацию персонала инновационных предприятий. Была 
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исследована роль и задачи стимулирования персонала в 

формировании стратегии инновационного развития организаций. 

Рассмотрены проблемные вопросы инновационного развития 

украинских предприятий, а также возможности и направления 

совершенствования управления инновационной деятельностью 

предприятия на основе мотивационных факторов. Была 

предложена методика стимулирования инновационной активности 

персонала, основанная на многофакторной системе оплаты труда, 

а также учете результатов деятельности сотрудников. 

Обоснована необходимость применения комплекса современных 

методов, которые могут способствовать мотивации персонала и 

инновационному развитию предприятий. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, мотивация 

персонала, современные методы мотивации, факторы мотивации, 

стимулирование сотрудников. 

 

Введение. В современное время ведущие государства мира 

внедряют новейшие практики мотивации персонала в условиях 

инновационной деятельности предприятий в высокотехнологичных 

секторах экономики. Поэтому руководству предприятий необходимо 

учитывать текущую ситуацию и максимально точно давать персоналу 

те стимулы, которые являются для него самыми необходимыми, 

актуальными. Необходимость предсказывать настроение работников 

и предложить такой набор мер, чтобы сохранить лучшие кадры и 

поднять уровень производительности труда персонала, ставит 

вопрос о мотивации на новый уровень и объясняет актуальность 

изучения ее для развития науки. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Исследованием проблемы мотивации персонала в теоретическом и 
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практическом аспектах занимаются много известных зарубежных и 

отечественных ученых. Вопросам, связанным с мотивацией и 

повышением производительности труда посвящены труды: 

К. Альдерферу, Д. Богини, М. Грачева, Г. Дмитренко, В. Данюка, 

П. Друкера, А. Лобанова, А. Леонтьева, Дж. Максвелла, А. Маслоу, 

Ф. Хедоури и других, однако вопросы мотивации активной и 

результативной инновационной деятельности изучены, на наш 

взгляд, не достаточно.  

Цель статьи – выделить основные факторы влияния на 

мотивацию персонала в условиях инновационной деятельности 

предприятий.  

Изложение основного материала исследования. Последние 

тенденции экономики демонстрируют, что рынок труда Украины 

давно проигрывает в конкуренции с европейскими государствами, 

что, в первую очередь, вызывает значительные миграционные 

потери. Одним из приоритетов улучшения существующей ситуации 

является внедрение в систему менеджмента украинских предприятий 

действенной социально-экономической мотивации персонала, 

которая обеспечивала результаты труда с признаками 

инновационности. Однако большинство субъектов хозяйствования 

пока ориентированы на «экстенсивный» тип использования 

потенциала работников, тем самым провоцируют потерю 

конкурентных позиций в условиях растущей глобальной мобильности. 

В связи с этим становится насущной необходимость пересмотра 

мотивационных стратегий менеджмента [1, с.39]. 

Мотивация персонала является основным средством 

обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации 

имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса 

мотивации – это получение максимальной отдачи от использования 
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имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую 

результативность и прибыльность предприятия. 

Вопрос мотивации особенно актуальный для Украины на пути 

экономических преобразований и реформ. Как свидетельствуют 

исторические факты, коммунистическая система мотивации была 

разрушена до основания, а затем внедренная либерализация и 

приватизация, вопреки ожиданиям, не привела к высокой 

заинтересованности работников в производительном труде [2, с. 88]. 

Учитывая тот факт, что в основе системы мотивации в первую 

очередь лежит заработная плата, то важным вопросом становится 

установление соотношения премии и основной заработной платы в 

кризисных условиях. 

На современном этапе развития экономики чрезвычайно важным 

становится интеллектуальный, творческий, продуктивный подход 

работника к труду, направленный на достижение высоких 

показателей деятельности предприятия [3, с.66]. Назначение 

мотивации труда – заставить человека работать лучше, 

ответственнее относиться к своим обязанностям, прилагать к 

выполнению работы больше усилий. Поэтому мотивация труда 

персонала становится одной их главных задач предприятия. 

В общем трактовке сущность мотивации – это вид 

управленческой деятельности, который обеспечивает процесс 

побуждения человека к деятельности, направленной на достижение 

как личных целей, так и целей предприятия [4, с. 226] 

По мнению работника, условия повышения качества личностного 

трудового потенциала должны учитывать, в первую очередь, его 

потребности. Исследования, проведенные Дмитренком Г. А. и 

Головач Н. В. [5] по этому вопросу, доказали, что актуализация 

личностного трудового потенциала работника зависит от уровня 
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удовлетворения его потребностей в сфере трудовой деятельности. В 

их работах выделены такие первоочередные и в тоже время самые 

главные потребности персонала, без учета которых невозможно 

разработать эффективную систему мотивации персонала на любом 

предприятии: 

1) достойное вознаграждение за труд; 

2) высокий уровень соответствия занимаемой должности с 

функционалом выполнения (профессиональная пригодность, 

мотивация содержанием труда); 

3) благоприятный микроклимат в трудовом коллективе, который 

обусловлен проявлениями уважения и признания со стороны коллег и 

руководства; 

4) привлекательные условия труда (организационные и 

гигиенические); 

5) мощная внешняя мотивация активной работы; 

6) возможность развития и карьерного роста. 

Безусловно, эти цели являются абсолютными и касаются 

каждого работника. Другое дело, что для одних более важные одни 

потребности, для других – иные. И степень важности может 

определить только сам работник методом парного сравнения 

(например, может измеряться в единицах, баллах). Однако более 

важным является определение уровня удовлетворенности этих 

потребностей у каждого работника методом системного опроса с 

использованием факторно-критериальной квалиметрии [5, с. 45]. 

Таким образом, выделяем главные направления потребностей 

работодателей и работников с тем, чтобы определить пути 

удовлетворения этих потребностей: 1) работодателю нужен 

квалифицированный конкурентоспособный работник 

(профессионально подготовленный, ответственный, бесконфликтный, 
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внутренне мотивированный за умеренную плату, вознаграждение); 2) 

работнику нужны благоприятные условия для самореализации в 

трудовой деятельности через удовлетворение своих потребностей. 

Если проанализировать фактор, который способствует тому, от 

чего зависит уровень удовлетворения требований работодателей и 

потребностей работников, тогда нужно выделить следующие 

основные компоненты повышения качества трудового потенциала 

предприятий как: конкурентоспособность работника; управленческая 

культура; деятельность различных обучающих учреждений, 

организаций [5, с. 47]. 

Если говорить в целом, то в Украине существуют определенные 

трудности с мотивацией персонала. Это, прежде всего, связано с тем, 

что наиболее действенными инструментами мотивации являются 

финансовые, однако большинство руководителей стараются не 

тратить средства на мотивацию персонала, тем более учитывать его 

потребности. Поэтому больше используют определенные санкции за 

невыполнение задания. Вознаграждения и разного рода премии 

также встречаются, но предназначены в основном только для лучших 

работников. Нематериальная мотивация также используется, но в 

меньшей степени, поскольку, как считает большинство 

руководителей, она менее эффективная. Хотя на предприятиях и 

создается определенная культура и традиции, что способствует 

эффективному выполнению работы, однако финансовые выплаты – 

лучший стимул для украинцев, поскольку заработные платы по 

сравнению с ценами растут меньшими темпами [6, с. 58]. 

Для преодоления указанных проблем, руководству украинских 

предприятий целесообразно порекомендовать применение 

инновационных технологий мотивации персонала. Инновационные 

технологии мотивации персонала – это система новых инструментов, 
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побуждающих работников к эффективной трудовой деятельности, 

направляющая ее на достижение целей предприятия, обеспечивает 

удовлетворенность персонала своим трудом и т.п. [7, с. 11]. 

Анализ работ в области менеджмента, а также практического 

опыта некоторых инновационных компаний позволили 

сформулировать 4 этапа процесса внедрения инновационных 

технологий мотивации персонала на предприятиях: 

- 1-й этап – комплекс работ по анализу подготовленности и 

восприимчивости к изменениям; 

- 2-й этап – распределение ответственности между 

руководителями и специалистами за выполнение каждого 

инновационного мероприятия; 

- 3-й этап – создание целевой группы, которая будет 

координировать и направлять весь процесс в соответствии с 

утвержденным графиком; 

- 4-й этап – выбор показателей, позволяющих судить об уровне и 

динамике изменений [8, с. 47]. 

В Украине очень слабо развито внедрение инновационных 

технологий по причине дефицита финансирования и поддержки со 

стороны государства. Такая практика широко используется в других 

странах мира. Так, за последние годы в американских корпорациях 

широкое распространение получила система «Pay for Performance» 

(«плата за выполнение»), которая включает использование любых 

способов оплаты труда, при которых вознаграждение работников 

зависит от индивидуальных и групповых различий в их деятельности. 

Это выражается в системах гибкой оплаты труда и системе 

переменной оплаты. 

Другой страной с четким и положительным отношением к труду 

является Япония. Японские корпорации, решая вопросы найма 
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работников на предприятие, гарантируют своим служащим 

стабильную работу и используют при этом систему вознаграждения, 

которые учитывают продолжительность трудового стажа [9]. 

В Украине нет ничего подобного, и внедрение таких систем, было 

бы уместным и решило бы много экономических и социальных 

проблем, однако для этого нужно в корне нужно менять уже 

существующую систему трудовых отношений, что требует много 

времени и средств, а также качественного изменения в этом 

направлении всего государственного аппарата управления. 

В современном менеджменте целесообразно выделить такие 

эффективные технологии мотивации: 

1. Экономические стимулы всех типов: зарплата во всех ее 

разновидностях, включая контрактную, премии, льготы, страховки, 

беспроцентные кредиты и прочее. 

2. Управление по целям: методы данной группы применяются в 

той или иной форме примерно в 50% крупных западных корпораций. 

Ключевой момент здесь – гармонизация потребностей работников и 

организационных целей. 

3. Обогащение труда: предоставление работникам более 

содержательной, перспективной работы, значительной 

самостоятельности в определении режима труда, использовании 

ресурсов. Популярным сегодня является метод, предполагающий 

разделение рабочего задания. Например, работу, охватывающую 40 

часов в неделю, разделяют между двумя или несколькими 

служащими. 

4. Система участия работников в прибыли предприятия [9, с. 97]. 

Относительно участия работников в распределении прибыли 

следует отметить, что среди достаточно большого разнообразия 

современных форм оплаты труда целесообразно, на наш взгляд, 
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выделить многофакторные системы. Отметим также, что 

современные прогрессивные формы оплаты труда связаны с 

внедрением индивидуальной заработной платы, где основная 

(постоянная) часть составляет всего одну треть, а переменная - 

остальные две трети. Вторым источником доходов является система 

участия в прибылях коммерческих структур. Если говорить о мировом 

опыте, то 75% предпринимателей используют нестандартные 

системы оплаты труда, отказываясь от традиционных почасовой и 

сдельной форм. Однако на украинских предприятиях применения 

такого опыта на практике не имеет пока повсеместного 

распространения, преимущественно из-за недооценки человеческого 

фактора, в том числе творческой, инновационной активности в 

процессе деятельности предприятий. 

Типичным примером многофакторной системы заработной платы 

является аналитическая оценка работ. Она сочетает в себе 

повременную систему, метод нормирования труда, метод его 

качественной оценки и способ профессионального отбора 

работников. В этом случае весь трудовой процесс делится на ряд 

факторов, сгруппированных в определенном порядке, когда 

учитываются объективные данные работника, степень 

ответственности и условия труда, а также включаются субъективные 

личностные оценки работника руководителем. 

Такую оценку могут проводить руководитель (функциональный 

или менеджер проекта) или аттестационная комиссия ежегодно; они 

могут принять решение о пересмотре размера оплаты труда 

сотрудника. При аналитической оценке работ часть 

нераспределенной прибыли предприятия, полученная в результате 

работы на платных условиях, распределяется пропорционально 

количеству набранных каждым работником баллов. При балльной 
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оценке может быть применено количественное экспертная оценка 

личных качеств работников, может быть положено в основу 

разработки и внедрения многофакторной системы оплаты труда 

медицинских кадров. 

При формировании новой системы оплаты труда должны быть 

выполнены принципы: 

- система оплаты труда должна стимулировать работника к 

переходу с одного места на другое в пределах организации; 

- система вознаграждения должна соответствовать той модели 

мотивации, которую воспринимает большая часть работников, для 

чего необходимо проводить постоянный мотивационный мониторинг; 

- система оплаты должна стимулировать работника к повышению 

квалификации; 

- работники должны чувствовать обратные связи «собственный 

взнос - размер вознаграждения» и «результаты труда - размер 

вознаграждения»; эти обратные связи должны быть обязательно 

включены в общий мотивационный цикл. 

Итак, многофакторная система оценки труда персонала 

предприятия может быть успешно применена для распределения 

фонда доплат и премий, сформированного за счет экономии фонда 

оплаты труда следствие увеличения интенсивности труда работников 

или за счет нераспределенной прибыли предприятия. 

Технология осуществления балльной оценки на основе 

многофакторной системы оплаты труда целесообразно осуществлять 

индивидуально, подсчитывая количество баллов по каждому 

работнику, затем определять суммарное число баллов по всем 

работникам каждой категории. После этого рассчитывается денежное 

выражение 1 балла по каждой категории работников. Затем 

подсчитываются премиальные для каждого сотрудника. Факторы, 
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учитываемые при начислении сотруднику баллов могут охватывать 

самые разные признаки (табл.1). 

Таблица 1 

Факторы, учитываемые при начислении сотруднику баллов 
Фактор Подфакторы Бали 

1 2 3 
Квалифика-
ционные 
требования 

Повышения квалификации: 
участие в заседании круглого стола 
выступление на семинаре 
участие во всеукраинской конференции 
участие в международной конференции 
стажировка 1 неделя 
стажировка 2 недели 
стажировка 1 месяц 

 
1 
2 
3 
4 

20 
40 
50 

Публикацион- 
ная активность 

Публикация статьи в отечественном в не 
реферируемом  издании 
Публикация статьи в отечественном или 
международном реферируемом издании 
Публикация статьи в реферируемом издании III-IV 
квартилей 
Публикация статьи в реферируемом издании I-II 
квартилей 

 
5 
 

15 
 

50 
80 

Патентная 
активность  

Регистрация патента на изобретение 
Регистрация патента на полезную модель 
Регистрация патента на промышленный образец 
Регистрация иного объекта интеллектуальной 
собственности 

40 
50 
80 
15 

Степень 
ответствен-
ности 

За проект 
За международный проект 
За многосторонний международный проект 

30 
40 
50 

Личностные 
оценки 

Качество работы 
Жалобы за невыполнение работы 

5 
-5 

Интенсив- 
ность труда 

Совмещение ставок: 
0,25 ставки 
0,5 ставки 
  Выполнение работ за отсутствующего на работе 
1 неделя 
2 недели 
3 недели 
4 недели 
Помощь другим сотрудникам подразделения 
Разработка или внедрение новых приемов и методов 

 
1 
3 
 

1 
2 
3 
4 
2 
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выполнения работ 
Выполнение индивидуальных профессиональных 
задач 
Образцовое состояние рабочего места, рабочего 
объекта 
Активное участие в общественной жизни 
подразделения, организации 

5 
1 
1 
 

1 

Нарушения Трудовой дисциплины 
за появление на работе в нетрезвом состоянии 
отсутствие на работе без уважительной причины 
нарушение корпоративной этики 
санитарно-эпидемического режима 
техники безопасности 

лишается 
премии 

-5 
-5 
-5 
-15 

Отказ От выполнения поручения руководства 
От помощи другим сотрудникам подразделения 
От применения новых методов работы, 
повышение квалификации 

-3 
-2 
 

-20 
 

Данная система основана на подсчете общей суммы баллов и 

распределении премии в соответствии набранных каждым 

работником баллов. К данному перечню могут быть добавлены такие 

характеристики как конфликтность, стаж трудовой деятельности либо 

другие показатели, которые зависят от профиля предприятия. 

Отметим также, что, используя многофакторную систему оплаты 

труда, можно определять претендентов на повышение по должности. 

Инновационная деятельность на украинских предприятиях 

требует качественно нового подхода. Инновационный путь развития 

станет реальностью, если инновационная деятельность предприятий 

будет не отдельным мероприятием внедрения любого типа 

инноваций, а стратегически ориентированным процессом 

непрерывного осуществления разработки, внедрения, освоения 

производства, продажи и оценки эффективности инноваций. Это, 

соответственно, требует мотивированного персонала, готового к 

активной инновационной деятельности, развития у него творческих 

способностей. Анализ инновационной деятельности украинских 

предприятий свидетельствует также о необходимости обучения 



Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021     
 

 

 33

специалистов в сфере инновационного менеджмента, которые могли 

бы в дальнейшем руководить инновационными структурами, однако 

это также требует соответствующих методов стимулирования [10, 

c.14]. То есть инновационное развитие украинских предприятий 

невозможно без формирования инновационного мышления у 

персонала и требует качественно нового подхода к формированию 

мотивационного механизма.  

Весомой составляющей мотивации на инновационных 

предприятиях является получение вознаграждение от результатов 

рационализаторской инновационной деятельности. В этом смысле 

патентование, получение дохода от продажи интеллектуальной 

собственности способствует раскрытию таланта людей, которые 

имеют способности к изобретательской деятельности. 

Действительно, само возникновение возможности оформить патент 

на свое изобретение как фиксированный полезный результат 

конкретного труда, мощным образом стимулирует раскрытие 

изобретательского потенциала людей, которые к этому имеют 

природные способности. Такие люди становятся собственником 

результата своей интеллектуальной деятельности, повышают свою 

самодостаточность за счет признания окружающими и получения 

соответствующего вознаграждения от проданных патентов. И это 

главное условие для формирования конкурентоспособного 

предприятия на инновационной основе. 

Сочетание различных методов стимулирования, работа с 

персоналом по выявлению его мотивационных предпочтений 

позволит достичь высоких результатов от внедрения инновационных 

мероприятий на предприятиях. 

В качестве факторов уменьшения монотонности можно принять 

меры, призванные усилить внутренние мотивы деятельности. Это, в 
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частности, психологическое стимулирование трудовой деятельности 

за счет постановки промежуточных производственных целей, 

обеспечение работников текущей информацией по выполнению 

работы. Особое значение имеют привлечение работников к 

управлению и решения производственных проблем, делегирование 

полномочий, а также благоприятный социально-психологический 

климат, создание условий для общения в процессе труда, если это 

возможно. Все это формирует положительные эмоциональные 

состояния у работников, усиливает содержательность труда, 

соответственно усиливает их мотивацию. 

Важными факторами мотивации работников с учетом 

содержания труда в контексте развития инноваций могут быть еще и: 

новые проекты, обмен опытом, стажировки; самостоятельная 

(интересная, развивающая) работа; коучинг и наставничество; новые 

способы оценки работника по установленным критериям; тренинги, 

направленные на получение знаний, приобретение умений и 

навыков; система электронного обучения с помощью 

информационных электронных технологий; книги, журналы, статьи; 

другие инструменты развития – любые действия работника или 

источники информации, которые оказывают влияние на получение 

новых знаний, приобретения навыков и положительные изменения в 

мотивации работников. 

В условиях инновационного развития растут требования, 

предъявляемые не только к умениям, необходимых для участия в 

определенных производственно-технологических процессах, но и к 

общему уровню компетентности, способности принимать решения, 

видеть перспективу, то есть к знаниям и умениям, которые 

обеспечиваются общей подготовкой. Для достижения нужного 

синтеза этих двух аспектов квалификации необходимое обучение 
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работника как в рамках системы образования, так и непосредственно 

на рабочем месте. 

Деятельность инновационного предприятия часто 

характеризуется высокой степенью неопределенности, не 

регламентированности во времени, не прогнозированности 

результатов труда, требует самостоятельности, ответственности и 

особых способностей у работников. Соответственно, система 

мотивов к труду в такой среде будет отличительной. При управлении 

персоналом инновационного предприятия следует 

сконцентрироваться на нематериальных мотивах к труду, среди 

которых: карьерный рост, похвала, влияние через корпоративные 

ценности компании, привлечение к управлению компанией, 

возможность свободного выбора тематики исследований и 

инновационных разработок, а также, что очень важно, постоянный 

профессиональный рост и развитие личности. 

Выводы. Факторы влияния на мотивацию работников к 

инновационной деятельности обосновывают стратегические 

направления социально экономического развития предприятий. 

Система мотивации выполняет экономическую, социальную, 

нравственную функцию. Причем каждый стимул должен быть 

доступен для всех работников, а условия стимулирования должны 

быть понятными. Также мотивация должна предоставлять каждому 

работнику возможность самостоятельного выбрать способы 

вознаграждения в соответствии с его индивидуальной шкалой 

ценностей. В данном исследовании предложена методика 

стимулирования инновационной активности персонала, основанная 

на многофакторной системе оплаты труда, а также учете результатов 

деятельности сотрудников. Главной проблемой, которую необходимо 

решать в Украине, является формирование системы достойной 
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оплаты квалифицированного творческого, инновационного труда. 
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The article, based on literature sources, identifies approaches to the 

formation of a set of indicators for evaluating the effectiveness of 

economic entities in terms of business digitalization: traditional and cost-

oriented. 

Within the framework of the traditional approach application, on the 

basis of financial results the expediency of application of the well-known 

indicators is proved. 

Characteristics of «DuPont» factor model application in the 

conditions of digitalization of entities' activity are stressed, emphasis is 

placed on the need to structure sales revenue by separate operating 

segments, make changes in costs, asset structure, structure of funding 

sources through the use of various crowdfunding models. 

Within the cost-oriented approach, the need to maintain the priority of 

maximizing value for business is justified, based on which the features of 

the indicators system to assess its effectiveness in connection with the 

introduction and dissemination of digital technologies are considered. 

 Keywords: digitalization, digital economy, digital business, digital 

assets, profit, profitability, factor model «DuPont», crowdfunding, cost-
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oriented indicators, economic value added, monetary value added, market 

value added, shareholder value added 

Панасюк В. М., доктор економічних наук, професор; Шухманн В. 

А., студент, Аналітичний інструментарій оцінювання економічних 

суб’єктів в умовах цифровізації бізнесу / Західноукраїнський 

національний університет, Україна, Тернопіль 

У статті на основі літературних джерел виокремлено підходи 

до формування сукупності показників оцінювання результативності 

діяльності економічних суб’єктів за  умов цифровізації бізнесу: 

традиційний та вартісно-орієнтований. У межах застосування 

традиційного підходу обґрунтована доцільність застосування 

загальновідомих показників, сформованих на підставі фінансових 

результатів. Виокремлено особливості застосування факторної 

моделі «DuPont» в умовах цифровізації діяльності суб’єктів, 

акцентовано на потребі структурування виручки від продаж за 

окремими операційними сегментами, внесення змін у склад витрат, 

структуру активів, структуру джерел фінансування за рахунок 

використання різних моделей краудфандингу. У межах вартісно-

орієнтованого підходу обґрунтована необхідність збереження 

пріоритету максимізації вартості для бізнесу, на підставі чого 

розглянуто особливості застосування системи показників для 

оцінювання його результативності у зв’язку із впровадженням та 

розповсюдженням цифрових технологій.  

Ключові слова: цифровізація, цифрова економіка, цифровий 

бізнес, цифрові активи, прибуток, рентабельність, факторна 

модель «DuPont», краудфандінг, вартісно-орієнтовані показники, 

економічна додана вартість, грошова додана вартість, ринкова 

додана вартість, акціонерна додана вартість 
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Панасюк В. М., доктор экономических наук, профессор; 

Шухманн В. А., студент, Аналитический инструментарий оценки 

экономических субъектов в условиях цифровизации бизнеса / 

Западноукраинский национальный университет, Украина, 

Тернополь 

В статье на основе литературных источников выделены 

подходы к формированию совокупности показателей оценки 

результативности деятельности экономических субъектов в 

условиях цифровизации бизнеса: традиционный и ценностно-

ориентированный. В рамках применения традиционного подхода 

обоснована целесообразность применения общеизвестных 

показателей, сформированных на основании финансовых 

результатов. Выделены особенности применения факторной 

модели «DuPont» в условиях цифровизации деятельности 

субъектов, акцентировано на необходимости структурирования 

выручки от продаж по отдельным операционным сегментам, 

внесение изменений в состав расходов, структуру активов, 

структуру источников финансирования за счет использования 

различных моделей краудфандинга. В рамках ценностно-

ориентированного подхода обоснована необходимость сохранения 

приоритета максимизации стоимости для цифрового бизнеса, на 

основании чего рассмотрены особенности применения системы 

показателей для оценки его результативности в связи с 

использованием и распространением цифровых технологий. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, 

цифровой бизнес, цифровые активы, прибыль, рентабельность, 

факторная модель «DuPont», краудфандинг, ценностно-

ориентированные показатели, экономическая добавленная 



Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021     
 

 

 42

стоимость, денежная добавленная стоимость, рыночная 

добавленная стоимость, акционерная добавленная стоимость 

 

Постановка проблеми. Для економічних суб’єктів, які прагнуть 

відповідати актуальним технологічним і технічним тенденціям 

нагальною потребою стало впровадження та розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій для підвищення ефективності своєї 

діяльності. Розвиток цифрових технологій призводить до формування 

абсолютно нового сегмента економіки, який нині знаходиться на етапі 

становлення. Однак, вже зараз існують економічні суб’єкти, бізнес-

моделі, яких повністю реалізовані у цифровому середовищі (компанії 

Uber, Facebook, онлайн банк-Monobank та ін.) та економічні суб’єкти, 

які впроваджують цифрові технології для вдосконалення своєї 

діяльності.  Цифровізація суспільства і економіки держави вимагає від 

них адаптації до нових умов ведення бізнесу, модифікації і розвитку 

аналітичного інструментарію як для оцінювання результатів 

діяльності, так і для обґрунтування управлінських рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій Дослідженню 

функціонування економічних суб’єктів, потреб їх розвитку та ведення 

обліку за умов цифровізації діяльності присвячені роботи таких 

вітчизняних та зарубіжних науковців як: Г. Карчева, Р. Лернатович, В. 

Кавецький, C. Веретюк, В. Пілінський, Бруханський Р. , Спільник І. , 

Палюх М.,  Б. Гейтс, О. Вільямсон, С.Вінтер, М. Дженсен, A. Девіс, Дж. 

Зіммерманн, У. Меклінг, Б. Нейлбафф, Р.Нельсон, Е. Петерс, К. 

Прахалад, Г. Саймон,  C. Фелпс та ін. 

Теоретичні і методичні аспекти використання моделей вартісно-

орієнтованих показників для оцінювання ефективності ведення 

бізнесу розглядали Р. Брейлі, Д.Л. Волков, І.В.Івашковська, А.Н. 

Козирєв, Т.Коупленд, С. Майєрс, Дж.Муррін, В. Петті, А. Раппапорт , 
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Д. Россі, Дж. Беннет Стюарт, О.І. Давидов, Т. В Момот,  І. Й Яремко та 

ін. 

Постановка завдання. Незважаючи на важливість одержаних 

результатів, враховуючи постійне удосконалення теоретичних 

аспектів аналізу ефективності ведення бізнесу, виникає потреба в 

удосконаленні методичного забезпечення процесу оцінювання 

результатів діяльності економічних суб’єктів за умов цифровізації їх 

діяльності. Тому цільовим завданням дослідження є систематизація 

показників, які будуть виступати як критеріальні для оцінювання 

діяльності таких суб’єктів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В цифровій 

адженді України (план розвитку України до 2030 р.) визначено, що 

цифровізація є перетворенням наявних аналогових (іноді 

електронних) продуктів, процесів та бізнес-моделей організації, в 

основі якої лежить ефективне використання цифрових технологій [14] 

У даній адженді цифровізацію визнано механізмом економічного 

зростання завдяки здатності технологій позитивно впливати на 

ефективність, результативність, вартість та якість економічної, 

громадської та особистої діяльності. Особливості цифровізації 

економіки, можливості та загрози для ефективного функціонування 

економічних суб’єктів розглянуто у працях [7; 12; 15] 

Незважаючи на суттєвий вплив цифрової економіки  на бізнес 

важливими вимірником підприємницького успіху залишаються 

фінансові результати: валовий прибуток, операційний прибуток, EBIT 

(Earning before Interests and Taxes – прибуток до виплати процентів і 

податків), прибуток до оподаткування, NOPAT (Net OperationProfit 

after Taxes – чистий операційний прибуток після оподаткування), 

чистий прибуток та розраховані на їх підставі показники 

рентабельності. 
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 З огляду на специфічність діяльності економічного суб’єкта 

через створення спеціального інформаційно-комунікаційного ресурсу 

та певної цифрової платформи як носія бізнес-моделі, базисом 

зростання економічного потенціалу і формування конкурентних 

переваг є валовий прибуток як прибуток від основної діяльності. При 

цьому важливим є оцінювання динаміки доходів і витрат окремих 

сегментів і в подальшому оцінка їх результативності з використанням 

показників рентабельності. 

Розрахована на підставі чистого прибутку формула 

рентабельності власного капіталу шляхом деталізації спеціалістами 

американської компанії «DuPon» на показники-множники 

перетворилася на факторну модель, яка дозволяє оцінити здатність 

підприємства генерувати прибуток (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок показників у моделі американської фірми 
«DuPont» 

Джерело: розроблено автором на підставі аналізу джерел [1; 13] 
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Використання даної моделі на практиці в умовах цифровізації 

діяльності вимагає врахування деяких особливостей. З огляду на 

географічну необмеженість ринку збуту економічних суб’єктів, перш за 

все, важливо дохід від продажу деталізувати за окремими 

операційними сегментами для оцінювання динаміки і формування 

висновку про доцільність існування сегментів у майбутньому. 

Потребує коригування і склад витрат економічних суб’єктів, 

врахування витрат на створення та ведення web-сайту, 

функціонування цифрової платформи, генерування, обробку, 

зберігання інформаційних даних, антивірусне обслуговування, доступ 

до хмарних технологій тощо. Шляхом зіставлення з доходом від 

продажу можна оцінювати окупність таких витрат.  

Цифровизація діяльності вносить істотні зміни у структуру 

активів економічних суб’єктів. У ній будуть переважати необоротні 

активи, а саме довгострокові фінансові інвестиції та нематеріальні 

активи, крім того можлива поява нових видів останніх.  

Наявність довгострокових фінансових інвестицій пов’язано з 

інноваційністю цифрового бізнесу. Такі економічні суб’єкти  досить 

часто або самі стають об’єктом для купівлі продажу, або активно 

розвиваються через поглинання або придбання інших. Це дозволяє 

збільшувати виручку від продажу за рахунок появи нових послуг та 

цифрових сервісів, росту клієнтської бази і посилення лояльності 

існуючої. Витрати на дослідження, формування і використання 

інтелектуального капіталу, просування продукції на ринку у 

вітчизняному фінансовому обліку не капіталізуються, а визнаються 

витратами періоду, зменшуючи прибуток підприємства. Оскільки такі 

витрати  мають особливе значення для цифрового бізнесу, то їх 

треба розглядати як довгострокові інвестиції у розвиток бізнесу. 
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Вказані витрати хоч і зменшуються поточний прибуток підприємства, 

однак сприяють його росту у майбутньому. 

 Значна частка нематеріальних активів у вигляді програмного 

забезпечення, бази даних, програмних продуктів та інших видів 

інтелектуальної власності пояснюється відсутністю потреби у 

створенні матеріальної бази бізнесу. Варто зазначити, що у структурі 

активів фінансової звітності відповідно до облікових стандартів, не 

відображаються, так звані, еквіваленти капіталу – репутація компанії, 

лояльність клієнтів, завантаженість цифрової платформи і т.д. Даний 

факт зумовлює суттєву розбіжність між балансовою і ринковою 

вартістю активів суб’єктів цифрового бізнесу. Ефективне 

функціонування цих суб’єктів вимагає розроблення переліку та 

порядку відображення у балансі «цифрових активів». 

Співвідношення між позиченим та власним капіталом є 

відображенням структури капіталу економічного суб’єкта і 

характеризує його фінансову стійкість, а не ефективність діяльності.  

На джерела формування капіталу впливає специфічність цифрового 

бізнесу: його суб’єкти позбавлені територіальної прив’язки, за 

винятком статусу резидента конкретної країни і, відповідно, обов’язків 

платника податків. Їх капітал може мати як традиційне походження за 

рахунок акцій, облігацій, так і здійснювати з використанням різних 

моделей краудфандингу (колективного фінансування). Перевагою 

краудфандингу є можливість отримувати фінансування без участі 

банків, венчурних фондів та бірж. Існують кілька моделей 

краудфандинга: без винагороди спонсору, фактично його пожертва; з 

нефінансовою винагородою (подяка, згадка у реалізованому товарі 

тощо); з фінансовою винагородою, так, званий краудінвестінг 

(передбачає отримання інвестором відсотку з доходів).   
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Однією із моделей краудфандингу є ICO (Initial coin offering), яка 

пов’язані з технологією блокчейн і передбачає залучення капіталу  у 

вигляді емісії та продажу інвесторам нових криптовалют. Їх власники 

отримують  право на участь в майбутніх прибутках суб’єкта або право 

на отримання послуг або товарів.  

Моніторинг рівня фінансового левериджу дозволяє управляти 

фінансовою стійкістю на підставі оцінювання і зниження фінансових 

та операційних ризиків шляхом перегляду ринкових операційних 

сегментів та відмови від реалізації певних проектів. При внесенні 

будь-яких коригувань повинні залишатися незмінними класичні 

співвідношення між основними показниками діяльності, які називають 

«золотим правилом економіки підприємства», а саме: темп зростання 

чистого прибутку має перевищувати темп зростання виручки від 

продажу; темп зростання виручки від продажу має перевищувати 

темп зростання активів. Така залежність свідчить про зниження 

витрат, ріст економічного потенціалу та ефективне використання 

ресурсів економічного суб’єкта.  

Одним із показників для оцінювання діяльності економічних 

суб’єктів є залишковий дохід (RI – Residual Income). При його 

визначенні від чистого операційного прибутку віднімають суму витрат, 

пов’язаних із залученням інвестованого капіталу [9]:  

1 tttt InvestedCapitalWACCNOPATRI ,  

де RIt  – залишковий дохід в момент  t; 

 NOPATt – чистий операційний прибуток після вирахування 

податків до сплати відсотків у момент  t;  

Capital Invested t-1 – сукупний капітал, інвестований у 

підприємство на момент t-1; 

 WACCt  – середньозважена ціна інвестованого капіталу у 

момент t. 



Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021     
 

 

 48

Як свідчить розрахунок, результативність бізнес зростає лише за 

умови перевищення прибутку над сумою витрат на залучення 

капіталу. При цьому економічний суб’єкт виконує свої зобов’язання 

перед інвесторами. Даний показник є нескладним у розрахунку, може 

бути деталізований на систему показників-факторів та доведений до 

різних рівнів управління. 

На початку 90-х минулого століття у міжнародній практиці 

отримала широке розповсюдження концепція менеджменту, яку 

можна визначити як управління за вартістю підприємства (Value-

Based Management, VBM). Її сутність полягає у прикладанні зусиль 

управлінського персоналу на досягнення основної мети 

функціонування економічного суб’єкта – росту його вартості. Творці 

концепції зазначають, що збільшення фінансових результатів за 

рахунок росту доходу та зменшення витрат має певну межу, а от 

зростання вартості меж немає. У зв’язку з цим низка відомих 

консалтингових фірм (Stern Stewart& Company, LEK/Arlca’s, Boston 

Consulting Group та ін.) пропонує для оцінювання діяльності 

економічних суб’єктів різні моделі вартісно-орієнтованих показників. 

Серед них найбільш розповсюдженими є: економічна додана вартість 

(Economic Value Added, EVA), грошова додана вартість (Cash Value 

Added, CVA), ринкова додана вартість (Market Value Added, MVA), 

акціонерна додана вартість (Shareholder Value Added, SVA), TBR 

(Total Business Return – сукупна рентабельність бізнесу), показник 

прибутковості інвестицій на основі потоку грошових коштів (Cash Flow 

Return on Investment, CFROI). Всі інші фінансові і нефінансові 

показники  розглядаються як фактори формування вартості. 

Вітчизняним науковцями також пропонується їх використання у 

аналітичній практиці. 
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Серед перерахованих моделей найбільш відомою є модель 

«економічної доданої вартості» (EVA), яка має такий вигляд [18]:  

jcttoptt ADInvestedCapitalWACCAdNOPATEVA  1()(
), 

 

де EVAt  – економічна додана вартість у момент t; 

 NOPAT (Net Operating Profit After Tax) – чистий операційний 

прибуток після виплати податку на прибуток до сплати відсотків;  

Adop  – коригування облікової оцінки чистого операційного 

прибутку після виплати податку податків до сплати відсотків;  

WACC (Weighted Average Cost Of Capital) – середньозважена 

вартість капіталу;  

(Capital Invested) – інвестований капітал;  

ADjc – коригування облікової оцінки інвестованого капіталу. 

Розробники концепції пропонують коригувати складові формули 

на, так звані, капітальні еквіваленти. Пропоновані коригування 

розглядаються на сторінках наукових джерел, однак їх перелік і досі 

залишається об’єктом наукової дискусії [5; 6; 13; 18]. Вважаємо, що їх 

значна кількість невиправдано збільшує трудомісткість розрахунку 

EVA, а тому є економічно невигідною дією. Для суб’єктів цифрового 

бізнесу достатньо капіталізувати витрати на наукові дослідження і 

розробки, інформаційну безпеку, амортизацію ділової репутації, а 

також врахування дохід від оренди цифрових активів. Це актуально 

для формування лояльності і прив’язки клієнтів до певної цифрової 

платформи, розвитку бізнес-моделей за рахунок формування кількох 

сегментів цифрового бізнесу, що змінює сам механізм генерування 

прибутку.  

З огляду на різноманітність джерел фінансування цифрового 

бізнесу, починаючи від класичної емісії акцій і облігацій, банківського 

кредитування і до емісії криптовалюти власної цифрової платформи, 
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змінюються уявлення про інвестований капітал і його структуру, а 

отже і підхід до оцінювання його вартості.  

Середньозважену вартість капіталу (WACC – Weighted Average 

Cost of Capital) розраховують за формулою: 

ddss WKWKWACC    

де WACC – середньозважена вартість капіталу (%);  

Ks – вартість власного капіталу (%);  

Ws – частка власного капіталу, виражена десятковим дробом;  

Kd – вартість позикового капіталу (%);  

Wd – частка позикового капіталу, виражена десятковим дробом. 

Використання цієї стандартної формули суб’єктами  цифрового 

бізнесу може бути ускладненим після емісії криптовалюти власною 

цифровою платформою,  адже  може призначатися для 

внутрівідомчих розрахунків і не мати ринкової оцінки.  

Незважаючи на те, що розрахунок економічної доданої вартості 

є дещо трудомісткий, однак,  її можна деталізувати на систему 

показників-факторів та довести до різних рівнів управління. 

Ринкова додана вартість (MVA) відображає різницю між сумою 

засобів, яку вклали власники у бізнес при його створенні, і сумою, яку 

вони б виручили, продавши його. Її розраховують по різному: як 

приріст лише власного капіталу компанії; як різницю між ринковою 

вартістю компанії і вартістю інвестованого у неї капіталу; як 

дисконтований потік залишкового прибутку [5]. При використання MVA 

суб’єктами цифрового бізнесу необхідно врахувати, що її можна 

розрахувати лише за бізнесом в цілому, а не за окремими 

операційними сегментами, а ще вона формується під впливом 

об’єктивних факторів, які не залежать від менеджменту компанії.  

CVA (Cash Value Added) грощова додана вартість є схожою до 

показника EVA, але замість чистого операційного прибутку у 
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розрахунку використовують чистий грошовий потік від операційної  

діяльності [16]: 

tott WACCNAFCFCVA  ,  

де CVAt  – грошова додана вартість у момент часу t;  

FCFt  – чистий грошовий потік до виплати процентних платежів у 

момент часу t;  

NAo  – чисті активи за первісною вартістю; 

 WACC  – середньозважена вартість інвестованого капіталу. 

Чистий грошовий потік пропонується розраховувати непрямим 

методом збільшивши чистий операційний прибуток на бухгалтерську, 

і, зменшивши  на економічну амортизацію [16]: 

tttt EDDepEBIFCF  ,  

де EBIt – чистий операційний прибуток до сплати податків і відсотків; 

 Dept  – сума нарахованої амортизації за період t; 

 EDt  – сума економічної амортизації за період t. 

Труднощі використання даного показника, пов’язані із 

неоднозначністю обліку так званих, невідчутних, незареєстрованих 

активів, які відображають ділову репутацію, організаційну культуру, 

інтелектуальний капітал тощо. Це не дозволяє об’єктивно оцінити 

результативність бізнесу.  А ще – у визначенні економічної 

амортизації. Бухгалтерська амортизація зменшує прибуток 

економічного суб’єкта за рахунок розподілу інвестицій в основні 

засоби і включення їх  у собівартість виготовленої продукції, 

виконаних робіт, наданих послуг. Економічну амортизацію відображає 

обсяг інвестицій, яким можна відшкодувати первісну вартість 

основних засобів, вклавши їх у альтернативні проекти під відсоток 

рівний ставці середньозважених витрат на капітал. У [16] економічну 

амортизацію пропонують визначати за формулою: 
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де GFAt – первісна вартість основних засобів у період t; 

 n – строк корисного використання основних засобів. 

Перевагою CVA є те, що його можна використати для 

оцінювання конкретного операційного сегмента діяльності 

цифровізованої діяльності, доцільності здійснення стратегічних 

інвестицій. 

Додана вартість акціонерного капіталу (SVA) відображає приріст 

вартості акціонерного капіталу, який сформовано за рахунок 

майбутніх інвестицій, у порівнянні з вартістю акціонерного капіталу, 

яка створена минулими інвестиціями, тобто балансовою вартістю 

акціонерного капіталу. Даний показник складний у використанні, бо 

передбачає визначення грошового потоку від поточних і майбутніх 

інвестицій. Проведення ретроспективного аналізу вартості 

акціонерного капіталу при визначенні SVA дозволяє встановити 

фактори її формування і, відповідно, результативність діяльності 

цифрового бізнесу на підставі таких показників як: дохід від реалізації, 

валовий прибуток, грошовий  потік від операційної діяльності і т.д. 

При прогнозуванні вартості акціонерного капіталу потрібно: 

- встановити сукупність активів, які будуть брати участь у 

цифровому бізнесі;  

- встановити необхідний розмір необоротних і оборотних 

активів; 

- розробити варіанти джерел залучення капіталу та 

змоделювати їх структуру з урахуванням зовнішніх і внутрішніх  

ризиків; 

- спрогнозувати вартість власного та позиченого капіталів; 

,
1)1( 


 n

t
t WACC

WACCGFAED   
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- оптимізувати надходження і видатки  від операційної 

діяльності; 

- встановити фактори формування середньозваженої вартості 

капіталу, на підставі оцінювання зовнішнього та середовища та 

фінансового стану суб’єкта, розглянути можливості її мінімізації. 

Дослідження проведені науковцями [4; 6] засвідчують, що 

використання тих чи інших показників оцінювання результативності 

бізнесу визначається життєвим циклом суб’єкта. На ранніх стадіях – 

доречним є використання традиційних фінансових показників, моделі 

«DuPont».. Використання моделей вартісно-орієнтованих показників 

буде найбільш доцільним при входженні економічного суб’єкта у етап 

зрілості. Такий етап характеризується стійким зростанням прибутку та 

рентабельності, фінансової стійкості та ділової активності.  

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідженням встановлено, що економічні суб’єкти за умов 

цифровізації діяльності реалізують нові бізнес моделі, формують 

цифрові активи та власне цифрове середовище. Рівень 

розповсюдженням цифрових та інформаційно-комунікаційних 

технологій у реальному секторі вітчизняної економіки не має 

всеохоплюючого характеру, тому  відсутня  потреба у формуванні 

принципово нових показників оцінювання їх діяльності. Обґрунтовано 

необхідність збереження пріоритету показників, які ґрунтуються на 

фінансових результатах, а також застосування факторної моделі 

««DuPont» для економічних суб’єків, які знаходяться на ранніх етапах 

життєвого циклу. Їх використання на практиці в умовах цифровізації 

діяльності вимагає врахування деяких особливостей: структурування 

доходів та прибутку за окремими операційними сегментах, 

коригування витрат, внесення зміни у структуру активів, доповнення 
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джерел формування капіталу за рахунок використання різних  

моделей краудфандинга   

Використання моделей вартісно-орієнтованих показників для 

оцінювання діяльності економічних суб’єктів є виправданим на етапі 

зрілості бізнесу, який  характеризується стійким зростанням прибутку 

та рентабельності, фінансової стійкості та ділової активності. Потреба 

у максимізації вартості для цифрового бізнесу дозволило сформувати 

логічну послідовність показників від залишкового доходу до 

показників, які ґрунтуються на економічному прибутку (економічна 

додана вартість, ринкова додана вартість) та грошовому потоці 

(грошова додана вартість, акціонерна додана вартість). Визначено 

особливості їх використання економічними суб’єктами, що 

функціонують в умовах розвитку цифровізації і виявляють потребу в 

адекватному аналітичному інструментарії оцінки результативності їх 

діяльності.  
Розрахунок вартісно-орієнтованих показників для оцінювання 

результативності цифрового бізнесу вимагають визначення 

середньозваженої вартості інвестованого капіталу. Використання 

різних джерел фінансування цифрового бізнесу, починаючи від 

класичної емісії акцій і облігацій, банківського кредитування і до емісії 

криптовалюти власної цифрової платформи, змінюються уявлення 

про інвестований капітал і його структуру, а отже і підхід до 

оцінювання його вартості. Формування підходів оцінювання вартості 

економічного суб’єкта за умов цифровізації діяльності і є основними 

напрямами, за якими мають здійснюватися подальші наукові 

дослідження з даної проблематики. 
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Topical issues of forest pest monitoring using the pheromone 

method in the forest tracts of the State Enterprise "Zarichanske Forestry" 

are substantiated, and the organizational aspects of this promising event 

in the fight against major pests of forest plantations in the State Enterprise 

"Zarichanske Forestry" are considered. 

The subject of the work is the physiological features of conifers and 

leaf-eating forest pests, which are common in the forests of the State 

Enterprise "Zarichanske Forestry". Particular attention in the research 

process was paid to such forest pests as: pine luboid, apical bark beetle, 

six-toothed bark beetle, pine sawfly, pine goldfinch, May beetle, marble 

beetle. These species have become widespread not only in the forest 

edatopes of the State Enterprise "Zarichanske Forestry", but also in the 

forest ecosystems of the Zhytomyr Regional Department of Forestry and 

Hunting. All of the above forest pests cause significant damage to forest 
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stands at different ages. A significant degree of entomological load per 

unit of forested area in the conditions of the State Enterprise "Zarichanske 

Forestry" exacerbates the harmful effects of the above pests, which leads 

to massive damage to forests, their drying and death. 

The aim of the work is a detailed study of the possibility of using the 

method of pheromone diagnostics and monitoring of forest pests, as well 

as the possibility of preventing the destruction of forest edatopes on the 

example of the State Enterprise "Zarichanske forestry". 

The main methods of work on the introduction of pheromone 

monitoring of forest pests are calculation and analytical collection and 

processing of the results of forest entomological examination of pine, oak, 

birch plantations, monitoring of the impact of different types of pheromone 

traps on the effectiveness of entomological forecasts. , as well as 

conducting route surveys of arriving and mature stands to determine the 

nature of drying depending on the degree of damage by different species 

of needles and leaf-eating pests. 

According to the results of the work, it was established that 

pheromones are a very effective method of monitoring and diagnosing 

various types of forest pests. It was found that most of the studied forest 

pests respond quite effectively to pheromonization and this will further 

allow not only to monitor but also to predict possible outbreaks of mass 

reproduction of forest pests in the conditions not only of the State 

Enterprise "Zarichanske Forestry" Zhytomyr Polissya in particular. 

The scope of the research results is forestry enterprises of the 

Zhytomyr Regional Department of Forestry and Hunting in order to 

preserve and protect pine, oak, aspen, birch, alder forest plantations from 

forest pests in the Polissya region of Ukraine. 

The conclusions of the research are that the use of pheromones in 

pheromone traps allows to detect the presence of the species in nature, 
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the beginning of flight of the adult pest and to determine the time for 

measures to destroy it, to obtain data on the number of poisoned pests 

during the flight or other period of time. . Conduct forest pathological 

observations of changes in the number of pest populations. The 

pheromone method of diagnosis makes it possible to objectively count the 

outbreaks of certain species of forest pests and the ability to compare their 

current numbers with the number of pests of previous years. Promptly 

implement measures to carry out forest protection measures in the 

Polissya zone of Zhytomyr region. Practical recommendations for the use 

of pheromones for monitoring and forecasting of coniferous and leaf-

eating pests are given, the threshold (economically dangerous) quantities 

of catching pests with pheromone traps are recommended. As a result of 

our research, we found that the maximum criterion for catching silkworms-

nuns in pine plantations during the flight is 50 males / ha. The traps are 

placed at the rate of 4-6 pcs. on 3-5 hectares. For the unpaired silkworm, 

this figure is 60 males, for the pine moth - 30. Pheromone traps are 

essential in determining the direction and rate of spread of populations of 

major coniferous and leaf-eating pests. We found that the use of 

pheromone traps in accounting areas located in hard-to-reach habitats of 

pests has significant prospects, where the use of traditional methods of 

counting (route-key ground survey with felling of trees and knocking) at 

the beginning and end of the season remains almost the only method. 

observation and requires large labor and material costs. It has been 

established that pheromone traps make it possible to study previously 

unknown aspects of the biology and ecology of pests of the squamous 

family. It is investigated that the variability of some morphological 

characteristics of adult insects during the flight season, as well as the 

mechanisms of sexual communication of adults, the study of which is of 

great importance in the organization of the pheromone monitoring system. 
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It is substantiated that the use of pheromone traps for monitoring forest 

entomological studies is especially appropriate at extremely low densities 

of forest pest populations, when it is almost impossible to detect the insect 

visually. It is proved that the use of pheromone traps allows to predict the 

timing of measures to control leaf and coniferous rodent pests in forest 

stands. As a result of research, we have proved that pheromone traps are 

used as a means to reduce the number of males by catch, ie to create a 

so-called male vacuum, thus trying to increase the number of unfertilized 

females in the population. The results of research confirm that this method 

of control of scale insects is possible only in relatively small isolated forest 

stands with a low number of pests and is often ineffective. We found that 

this method is most often applied to bark beetles and to a lesser extent to 

beetles. During the research, we observed numerous examples of 

reducing the loss of forest stands when catching bark beetles in this way. 

Keywords: pheromones, traps, coniferous-rodent pests, leaf-rodent 

pests, monitoring, prognosis, adult. 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Левченко В. Б., 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Шульга І. В., 

кандидат біологічних наук, доцент Немерицька Л. В., кандидат 

сільськогосподарських наук Журавська І. А., викладач вищої 

категорії, викладач-методист Романюк А. А., Організація та 

моніторинг шкідників лісу з використанням феромонів в умовах 

Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство»/ 

Житомирський агротехнічний коледж. Україна. Житомир$ 

Поліський національний університет. Україна. Житомир. 

Обгрунтовано актуальні питання моніторингу шкідників лісу з 

використанням феромонного методу в умовах лісових урочищ 

Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство», а 
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також розглянуто організаційні аспекти цього перспективного 

заходу в боротьбі з основними шкідниками лісових насаджень. 

Предметом роботи є фізіологічні особливості хвоє- та 

листогризучих шкідників лісу, що поширені в лісових масивах 

Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство». 

Особливу увагу в процесі досліджень звертали на таких шкідників 

лісу, як: сосновий лубоїд, верхівковий короїд, шести зубчатий короїд, 

сосновий пильщик, соснова златка, травневий хрущ, мармуровий 

хрущ. Саме ці види набули масового розповсюдження не лише в 

лісових едатопах Державного підприємства «Зарічанське лісове 

господарство», а і в лісових екосистемам Житомирського 

обласного управління лісового та мисливського господарства. Всі 

вище перелічені шкідники лісу завдають досить значної шкоди 

лісовим насадженням у різному віці. Значний ступінь 

ентомологічного навантаження на одиницю лісопокритої площі в 

умовах Державного підприємства «Зарічанське лісове 

господарство» підсилюють шкодочинну дію вищенаведених 

шкідників, що призводить до масового пошкодження лісових 

насаджень, їх всихання та загибелі. 

Метою роботи є детальне вивчення можливості 

використання методу феромонної діагностики та моніторингу 

шкідників лісу, а також можливість запобігання ураженню лісових 

едатопів на прикладі Державного підприємства «Зарічанське лісове 

господарство».  

Основними методами проведення робіт по запровадженню 

феромонного моніторингу шкідників лісових насаджень є 

розрахунково-аналітичний по збору і обробці результатів 

лісоентомологічної експертизи соснових, дубових, березових 

насаджень, проведення моніторингу впливу різних видів феромонних 
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пасток на ефективність ентомологічних прогнозів в лісових 

едатопах Державного підприємства «Зарічанське лісове 

господарство», а також проведення маршрутних обстежень 

пристигаючих і стиглих деревостанів з визначенням характеру 

всихання в залежності від ступеня пошкодження різними видами 

хвоє- та листогризучих шкідників. 

За результатами роботи було встановлено, що феромони є 

досить ефективним методом проведення моніторингу та 

діагностування різних видів шкідників лісу. Встановлено, що 

більшість з досліджуваних шкідників лісових насаджень досить 

ефективно реагують на феромонізацію, і це в подальшому дасть 

змогу проводити не лише моніторинг, але і прогнозування 

можливих спалахів масового розмноження шкідників лісу в умовах не 

лише Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство», 

але і в зоні Житомирського Полісся зокрема. 

Сферою впровадження результатів досліджень є 

лісогосподарські підприємства Житомирського обласного 

управління лісового та мисливського господарства, лісові урочища 

в яких проводились відповідні заходи з метою збереження та 

захисту соснових, дубових, осикових, березових, вільхових лісових 

насаджень від шкідників лісу в умовах зони Полісся України. 

Висновки досліджень полягають в тому, що застосування 

феромонів в феромонних пастках дозволяє виявити наявність виду 

в природі, початок льоту імаго шкідника і визначити терміни для 

заходів по його знищенню, отримати дані про кількість отруєних 

шкідників за період льоту або інший відрізок часу, враховувати 

ефективність лісозахисних заходів, проводити лісопатологічні 

спостереження за зміною чисельності популяцій комах-шкідників. 

Феромонний метод діагностики дає можливість об’єктивного 



Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021     
 

 

 66

підрахунку спалахів чисельності певних видів шкідників лісу і 

можливості порівняння поточної їх чисельності з кількістю 

шкідників минулих років, оперативно впроваджувати заходи по 

проведенню лісозахисних заходів в умовах зони Полісся 

Житомирської області. Наведено практичні рекомендації щодо 

застосування феромонів для моніторингу та прогнозування хвоє- і 

листогризучих шкідників, рекомендуються наведені порогові 

(господарсько-небезпечні) кількості вилову шкідників феромонними 

пастками. В результаті проведених досліджень нами було 

встановлено, що граничний критерій вилову шовкопряда-монашки в 

соснових насадженнях за період льоту становить 50 самців/га. При 

цьому пастки розміщують з розрахунку 4-6 шт. на 3-5 га. Для 

непарного шовкопряду цей показник дорівнює 60 самців, для соснової 

совки - 30. Феромонні пастки вкрай необхідні при встановленні 

напрямку і швидкості поширення популяцій основних хвоє- і 

листогризучих шкідників. Нами встановлено, що значні 

перспективи має застосування феромонних пасток на облікових 

площах, розташованих в важкодоступних місцях проживання 

шкідників, де застосування традиційних методів обліку чисельності 

(маршрутно-ключове наземне обстеження зі звалюванням облікових 

дерев і обстукування) на початку і в кінці сезону залишається 

практично єдиним методом спостереження і вимагає великих 

трудових і матеріальних витрат. Встановлено, що феромонні 

пастки роблять можливим вивчення раніше невідомих аспектів 

біології та екології шкідників з родини лускокрилих. Досліджено, що 

мінливості деяких морфологічних характеристик імаго комах 

протягом льотного сезону, а також механізм їх статевої 

комунікації має велике значення в організації системи феромонного 

моніторингу. Обгрунтовано, що застосування феромонних пасток 
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для моніторингу лісо-ентомологічних досліджень особливо доцільно 

при вкрай низьких щільностях популяції шкідників лісу, коли 

практично неможливо виявити комаху візуально. Доведено, що 

використання феромонних пасток дозволяє прогнозувати терміни 

проведення заходів по боротьбі з листо- та хвоєгризучими 

шкідниками в лісових насадженнях. В результаті проведених 

досліджень ми довели, що феромонні пастки використовують і як 

засіб для зниження чисельності самців методом вилову, тобто для 

створення так званого самцевого вакууму, намагаючись збільшити 

тим самим кількість незапліднених самок в популяції. Результати 

досліджень підтверджують, що такий метод боротьби з 

лускокрилими можливий лише в порівняно невеликих ізольованих 

лісових насадженнях при низькій чисельності шкідників і часто 

малоефективний. Ми встановили, що найбільш часто цей метод 

застосовується по відношенню до короїдів і в меншій мірі - до жуків-

лоскунів. Під час проведення досліджень ми спостерігали численні 

приклади скорочення загибелі лісових деревостанів при вилові 

короїдів таким способом. 

Ключові слова: феромони, ловушки, хвоє-гризучі шкідники, 

листо-гризучі шкідникі, моніторинг, прогноз, імаго. 

 

Вступ. Внутрішньо-популяційний зв'язок між особинами у комах 

здійснюється, головним чином, за допомогою хімічно активних 

речовин - статевих феромонів, що виділяються в зовнішнє 

середовище і несуть певну біологічну інформацію про вид комах і їх 

біологічний стан. Статеві феромони - необхідний засіб в проведенні 

моніторингу і боротьби зі шкідливими комахами, практика показала 

перспективність їх застосування в захисті рослин. Дія феромонів дуже 

специфічна і не впливає на інші тваринні організми. Використовуючи 
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«мову запахів» комах і регулюючи їх найважливіші життєві процеси, 

можна контролювати чисельність популяцій господарсько-важливих 

видів. Феромони класифікуються залежно від типу інформації, що 

передається. Існують феромони статеві, агрегаційні, слідові, 

феромони тривоги. Для захисту рослин найбільший інтерес 

представляють перші два типи. Статеві феромони інформують 

особин про наявність готового до спарювання статевого партнера і 

його місцезнаходження в лісовому едатопі. Вони випускаються, 

найчастіш, самками. Феромонні агрегації - характерні для жуків ряду 

Coleoptera, напівжорсткокрилих Hemiptera і деяких інших рядів. Їх 

функція полягає в збільшенні щільності популяції біля джерела 

феромона (вони близькі за дією до речовин, які виділяються 

ослабленими або пошкодженими лісовими деревостанами). 

Феромони комах складаються з декількох компонентів, частка яких не 

однакова. Кожен компонент або їх суміш є носієм будь-якої 

інформації. Серед компонентів статевих феромонів присутні наступні: 

основні компоненти, що відповідають за спонукання самця до польоту 

і його дистанційну орієнтацію; додаткові компоненти, що сприяють 

цілеспрямованому відшукуванню джерела запаху і посадці поблизу 

нього; компоненти, що діють на дуже невеликій відстані і які 

спонукають комахи до здійснення комплексу поведінкових реакцій, 

необхідних для успішного парування. Такі сполуки становлять не 

більше 10% основних компонентів. Незважаючи на те, що статеві 

феромони комах складаються часом з 5 - 6 компонентів, а у озимої 

совки (Agrotis segetum) їх більше 15, практика показує, що для 

успішного використання досить лише 2 -3 компонента. Для комах, 

феромони яких досліджені найбільш докладно, таких прикладів 

безліч. Як правило, з великої кількості компонентів найважливішими є 

ті, вміст яких в феромонах найбільш високий. Необхідно, щоб 
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з'єднання викликало орієнтаційний політ комахи і посадку поблизу 

джерела феромонної інформації. Зовсім не обов'язково викликати 

поведінкові реакції комах в процесі їх залицяння і спарювання. 

Зробивши посадку поблизу статевого партнера, комаха вже 

виявляється в пастці. Тому, враховуючи всі ці особливості біології 

комах-шкідників лісу, досить доцільно вивчати феромонізацію як 

перспективний і ефективний метод моніторингу, діагностування та 

прогнозу спалахів в розвитку і поширенню комах які шкодять лісові. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання проблеми. Феромонна пастка - це 

спеціальний пристрій відловлювати комах, залучених джерелом 

феромону (диспенсером), розташованим в цій пастці [1, с.27-34]. Для 

феромонного моніторингу використовують різноманітні конструкції 

феромонних пасток і безліч їх модифікацій [2, с.12-46]. Конструкція 

дуже впливає на кількість залучених і спійманих комах. Пастки 

виготовляють з ламінованого паперу або пластика [3, с.34-85]. 

Феромонні пастки, які використовуються в сучасних системах 

моніторингу, класифікуються в залежності від їх конструктивних 

особливостей і принципу фіксації спійманих комах [4, с.27-56]. 

Фіксація комах в клейових пастках відбувається за рахунок 

прилипання до клейової поверхні [5, с.34-78]. Клейові пастки мають 

кілька модифікацій. Крилові пастки (рис. 1) складаються з двох частин 

(верхньої і нижньої), з'єднаних дротом по 4-м кутам і відкритих для 

проникнення комах з усіх боків [6, с.43-56]. Обидві частини зсередини 

мають незамінювані клейкі поверхні. Застосовуються для вилову 

таких видів, як листовійки Choristoneura fumiferana, Archips 

argyrospilus і деяких інших [7, с.56-84]. Трикутні пастки (рис. 2) - 

найпоширеніший тип пасток [8, с.34-46]. Вони мають форму трикутної 

призми з воронкоподібними трикутними вхідними отворами по торцях 
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[9, с.67-85]. Іноді на боці пастки роблять прозоре поліетиленове вікно. 

Самці, що володіють позитивним фототаксисом, відволікаються від 

вхідних отворів, таким чином знижується ймовірність їх вильоту з 

пастки [10, с.12-34]. Рекомендуються для вилову зеленої дубової 

(Tortrix viridana) і глодової листокруток (Archips crataegana), соснової 

совки (Panolis flammea). Коробчаті інсектицидні пастки (рис. 3) без- 

клейової поверхні типу «молочний пакет» [3, с.21-35]. За формою 

являють собою чотиригранну прямокутну призму з вхідними отворами 

з 4-х сторін у верхній частині пастки і дах, який спрямовує метеликів 

до вхідних отворів [2, с.43-56]. Вони зручні тим, що мають досить 

велику ємність [4, с.34-56]. Тому її називають не насичуваною 

пасткою. Як діючий препарат в них використовують інсектицидні 

пластинки [3, с.45-68]. Широке поширення коробчасті пастки отримали 

в США в системі моніторингу непарного шовкопряда. Використання 

коробчастих пасток представляється найбільш зручним і економічним 

[6, с.23-45]. Вони здатні відловлювати велику кількість великих 

метеликів, залишаючись функціональними протягом довгого часу [8, 

с.45-52]. У клейових пастках липкі поверхні часто виходять з ладу, 

засмічуючись потрапившими в них сторонніми видами комах, і 

вимагають заміни протягом льотного сезону основного шкідника [4, 

с.35-52]. 

Крім того, як показали дослідження, при вилові великих 

метеликів, клейкі пастки швидко виходять з ладу, забиваючись 

лусочками крил [9, с.23-45]. Проте, в «Методичних вказівках по 

використанню синтетичних феромонів для нагляду за хвоє- і 

листогризучими комахами» вилов соснового шовкопряда (щодо 

великих метеликів) рекомендований саме клейкими пастками [10, 

с.34-42]. Рідинні пастки схожі з коробчастими, але фіксація комах в  
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Рис. 1. Крилова феромонна 
ловушка 

Рис. 2. Трикутна феромонна 
ловушка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

них відбувається з допомогою будь-якої рідини, що володіє 

інсектицидними властивостями [8, с.44-56]. Пастки виготовляють з 

негігроскопічного картону або пластику. Використовуються для вилову 

совок (Diparopsis castanea, Spodoptera littoralis), горохової плодожерки 

(Cydia nigricana) [2, с.45-56]. Для вилову короїдів використовують 

пастки-імітанти стовбурів дерев з дротяної сітки у вигляді циліндрів з 

обрубками стовбурів, заселеними жуками, або просоченими 

синтетичним атрактантом, пастки у вигляді вставлених один в одного 

декількох пластикових конусів, а також бар'єрні пастки (рис. 4) [10, 

с.34-68]. 

Формулювання мети статті та завдань досліджень. Об'єктом 

наших досліджень були лісоутворюючі деревостани Державного 

підприємства «Зарічанське лісове господарство», а також осередки 

Рис. 3. Коробчата феромонна 
інсектицидна ловушка 

 

Рис. 4. Бар’єрна феромонна 
ловушка на короїда-тіпографа 
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ураження лісових деревних насаджень різними видами шкідників в 

умовах Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство». 

Крім цього досліджувались біологічні процеси, що виникають в 

процесі життєдіяльності комах-шкідників лісу і, як правило, проходять 

в лісових екосистемах. Досліджувався вплив феромонного методу 

лісо-ентомологічного моніторингу кількісного і видового складу 

шкідників лісу і його ефективність як методу прогнозування їх 

розвитку та поширення. Завданням досліджень було проаналізувати 

вплив феромонних пасток на можливість обліку чисельності та 

видової ідентифікації шкідників лісових едатопів в умовах як 

Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство», так і 

всього Житомирського Полісся зокрема, а також наведено практичні 

рекомендації щодо застосування феромонного методу прогнозу 

можливих спалахів чисельності шкідників лісових насаджень, їх 

поширення, напрямів міграції в основних типах лісів в умовах 

Житомирського Полісся. Для проведення досліджень було обстежено 

осередки ураження соснових, дубових, березових, осикових, 

вільхових, насаджень хвоє та листогризучими шкідниками в умовах 

Корбутівського лісництва ДП «Зарічанське ЛГ» у віці 30-40, 50-80, 90-

120 років. Пробні площі по визначенню, прогнозу та моніторингу 

основних хвоє- та листогризучих шкідників лісу закладено за 

загальноприйнятою методикою, на них здійснювали суцільний перелік 

дерев і фіксували їх стан за шкалою згідно з нормативним 

документом «Санітарні правила в лісах України». Характер ураження 

лісових деревостанів основними листо- та хвоєгризучими шкідниками 

визначався за пошкодженням органів рослин, тому ураження часто 

носило осередковий характер. В осередках ураження соснових 

деревостанів віком 45-60 років (ураженість насаджень становила від 

50 до 65% відповідно) було виявлено масове всихання від 
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пошкодження сосни звичайної сосновою златкою, верхівковим 

короїдом, шести зубчатим короїдом. Проведення обліків в умовах 

пробних площ здійснювали по прокладених моніторингових 

маршрутах. Для проведення обліків використовували методику 

обстеження пробних площ лісових масивів. В процесі проведення 

ентомологічної експертизи, особливу увагу звертали на виявлення 

основного та прихованого ураження насаджень сосни звичайної imago 

соснової златки, соснового лубоїду, верхівкового короїду, шести 

зубчатого короїду. Крім цього, ставилось завдання виявити вплив 

феромонів на шкідливих комах лісу і можливість використання цього 

методу для проведення ентомологічного прогнозу в умовах лісових 

едатопів Державного підприємства «Зарічанське лісове 

господарство». Всі результати лісопатологічної експертизи 

записувались нами в реєстраційний журнал проведення досліджень. 

Виклад основного матеріалу статті. В результаті проведених 

досліджень нами було встановлено, що для успішного застосування 

феромону при моніторингу кількості шкідників лісових деревостанів 

дуже важливо підібрати тип феромонного диспенсера (пристрою, 

який випускає феромон в зовнішнє середовище). Ми встановили, що 

використовуваний нами феромонний диспенсер повинен бути 

виготовлений з хімічно інертного матеріалу, який не змінює 

молекулярної структури феромону-наповнювача. Дуже важливо, щоб 

диспенсер рівномірно випускав феромон протягом всього періоду при 

досліджувані льоту комахи. Цей період розрізняється для різних видів 

шкідників і може тривати до 3 місяців. Гумові диспенсери, що інколи 

нами використовувались, як правило, випускають велику частину 

феромону протягом тижня, тому вони малопридатні для моніторингу 

шкідників. В ході свої досліджень ми широко використовували 

диспенсери з поліхлорвініловим і парафіновим покриттями. Вони не 
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відлякують комах і досить довговічні, що також є важливим в процесі 

феромонної діагностики, прогнозу та моніторингу розповсюдження 

листо- та хвоє гризучих шкідників лісу. 

В результаті проведених досліджень ми встановили, що 

феромонні пастки доцільно використовувати в двох напрямах - 

застосування феромонів в феромонних пастках, що в свою чергу 

дозволяє отримати наступну інформацію: виявити наявність виду в 

природі, початок льоту імаго шкідника і визначити терміни для заходів 

по його знищенню, отримати дані про кількість отруєних шкідників за 

період льоту або інший відрізок часу, враховувати ефективність 

лісозахисних заходів. Другим напрямом використання феромонних 

пасток є їх розвішування під час льоту шкідників лісу, з метою 

моніторингу і прогнозування їх видової різноманітності. Ми 

встановили, що в основному запропоновані нами феромонні пастки 

служать для спостереження за зміною чисельності популяцій лісових 

комах-шкідників. Для цього пастки розміщують в типових для їх 

розмноження лісових насадженнях. Їх вивішують на гілках дерев на 

початку льоту комахи і знімають по його закінченню. Потім 

підраховують вилов комах і порівнюють ці результати з аналогічними 

кількостями виловів минулих років. В залежності від стану популяції 

приймають рішення про проведення лісозахисних заходів. В 

рекомендаціях «Щодо застосування феромонів для нагляду за хвоє- і 

листогризучими комахами» наведені порогові (господарсько-

небезпечні) кількості вилову хвоє та листогризучих шкідників 

феромонними пастками. Нами було встановлено, що, граничний 

критерій вилову шовкопряда-монашки в соснових насадженнях за 

період льоту становить приблизно 50 самців/га. При цьому, для 

проведення моніторингу пастки ми розміщували з розрахунку 4-6 
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шт./3-5 га. Для непарного шовкопряду цей показник дорівнює 60 

самців, для соснової совки - 30. 

Нами встановлено, що феромонні пастки вкрай необхідні при 

встановленні напрямку і швидкості поширення популяцій комах-

шкідників. Особливо це спостерігалось в умовах 22, 24, 26 кварталів 

лісового урочища Висока Піч, що адміністративно відноситься до 

Корбутівського лісництва Держаного підприємства «Зарічанське 

лісове господарство», де поширення imago травневого хруща носить 

фронтальний характер, і пастки сигналізують про появу цього 

шкідника в нових місцях проживання. 

Ми встановили, що значні перспективи має застосування 

феромонних пасток на облікових площах, розташованих в 

важкодоступних місцях проживання шкідників лісу, де використання 

традиційних методів обліку чисельності (маршрутно-ключове наземне 

обстеження зі звалюванням облікових дерев і обстукування) на 

початку і в кінці сезону залишається практично єдиним методом 

спостереження за процесами міграції стовбурових шкідників лісу і 

вимагає великих трудових і матеріальних затрат. В процесі наших 

досліджень ми визначили, що сфера застосування феромонних 

пасток не обмежується лише виявленням даних видів в природі і 

урахуванням їх чисельності. Феромонні пастки роблять можливим 

вивчення раніше невідомих аспектів біології та екології шкідників лісу 

з родини лускокрилих. Зокрема ми встановили, що мінливості деяких 

морфологічних характеристик imago комах протягом льотного сезону, 

а також механізмів статевої комунікації має велике значення в 

організації системи феромонного моніторингу, особливо для видів-

шкідників, по відношенню до яких така система ще не розроблена. Ми 

вважаємо, що застосування феромонних пасток для подібних 

досліджень особливо доцільно при вкрай низьких щільностях 
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популяції шкідників лісових насаджень, коли практично неможливо 

виявити комаху візуально. Ми анонсуємо, що використання 

феромонних пасток дозволяє прогнозувати терміни проведення 

боротьби з шкідниками лісових насаджень. 

Крім цього, ми вивчали можливість застосування синтетичних 

феромонів, а зокрема внесення їх в спеціальні гранули, які 

поширюють в лісових древостанах в період масового льоту певного 

виду лісових шкідників для статевої дезорієнтації самців при пошуку 

самок. На нашу думку надзвичайно важливо поєднувати в 

використанні феромонних пасток і відкрите поширення феромонів. 

Поширення гранул є ефективним методом порушення зв’язків в 

природі і зниження чисельності шкідників лісу. Ми використовували 

феромонні пастки як засіб для зниження чисельності самців методом 

вилову, тобто для створення так званого самцевого вакууму, 

намагаючись збільшити тим самим кількість незапліднених самок в 

популяції. Нами встановлено, що такий метод боротьби з шкідниками 

лісу з родини лускокрилих можливий лише в порівняно невеликих 

ізольованих лісових насадженнях при низькій чисельності шкідників і, 

як правило, часто є малоефективний. Ми рекомендуємо 

застосовувати цей метод по відношенню до короїдів і в меншій мірі - 

до жуків-лоскунів. Такий метод феромонної діагностики в процесі 

проведених нами досліджень призводив до скорочення загибелі 

дерев при вилові короїдів. Так, за результатами наших досліджень в 

26 кврталі 4 виділу урочища Висока Піч Корбутівського лісництва 

Державного підприємства «Зарічанське лісове господарство» досить 

ефективно вдалося припинити розвиток популяції короїда-типографа 

(Ips typographic). Понад 2,5 тис. жуків Scolytus multistriatus були 

виловлені 250 клейовими пастками. 
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Ми переконані, що в системі феромонного моніторингу вкрай 

необхідна стандартизація пасток для кожного виду, за яким ведеться 

спостереження.. Стандартизація повинна визначатися не тільки 

здатністю пастки заманювати комах, але і здатністю утримувати їх, а 

також зручністю монтування та практичного використання пасток. 

Крім стандартизації типів пасток, ми вважаємо, що не менш важлива 

розробка єдиного ефективного методу по їх застосуванню для 

кожного окремого виду шкідника лісу (місця розміщення, щільність, 

концентрація і склад феромону, терміни установки в різних частинах 

ареалу, якщо цього вимагає фенологічні фази льоту шкідників). Ми 

встановили, що від стандартизації у певній мірі залежить 

впровадження пасток у виробництво, а також достовірність отриманих 

в результаті феромонного моніторингу даних з відлову в різні роки і в 

різних місцях проживання виду. 

У літературі зазначено, що для ефективного ентомологічного 

моніторингу шкідників лісових насаджень необхідно поєднувати 

феромонний моніторинг і традиційні методи. При проведенні наших 

досліджень ми помітили, що при низькій щільності шкідника, можна 

обмежитися лише використанням феромонних пасток. У період 

наростання чисельності шкідників лісових насаджень разом з 

використанням феромону доцільно застосовувати і інші методи обліку 

і прогнозу з метою уточнення кількісних показників стану популяції 

шкідника. При високій чисельності (коли шкідника легко виявити 

візуально) ми рекомендуємо застосовувати тільки звичайні методи. 

Ми вважаємо, що застосування феромонних пасток в цей період стає 

недоцільним в силу декількох чинників. По-перше, переповнення 

пастки комахами відбувається ще до закінчення льоту; по-друге, під 

дією вологи і інших комах, які потрапили в пастку відбувається 
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розкладання шкідників з ряду лускокрилих, і їх облік стає дуже 

трудомістким або неможливим. 

Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямку. 

1. Нами встановлено, що застосування феромонів в феромонних 

пастках дозволяє виявити наявність виду в природі, початок льоту 

імаго шкідника і визначити терміни для заходів по його знищенню, 

отримати дані про кількість отруєних шкідників за період льоту або 

інший відрізок часу, враховувати ефективність лісозахисних заходів. 

2. Доведено, що феромонний метод діагностики дає можливість 

об’єктивного підрахунку спалахів чисельності певних видів шкідників 

лісу і можливості порівняння поточної їх чисельності з кількістю 

шкідників минулих років.  

3. Запропонований нами метод феромонної діагностики 

моніторингу і прогнозу шкідників лісових насаджень дає можливість 

оперативно впроваджувати заходи лісозахисту в умовах зони Полісся 

Житомирської області.  

4. В результаті проведених досліджень нами було встановлено, 

що граничний критерій вилову шовкопряда-монашки в соснових 

насадженнях за період льоту становить 50 самців/га. При цьому 

пастки розміщують з розрахунку 4-6 шт. на 3-5 га. Для непарного 

шовкопряду цей показник дорівнює 60 самців, для соснової совки - 30. 

Феромонні пастки вкрай необхідні при встановленні напрямку і 

швидкості поширення популяцій основних хвоє- і листогризучих 

шкідників. 

5. Нами встановлено, що значні перспективи має застосування 

феромонних пасток на облікових площах, розташованих в 

важкодоступних місцях проживання шкідників, де застосування 

традиційних методів обліку чисельності (маршрутно-ключове наземне 
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обстеження зі звалюванням облікових дерев і обстукування) на 

початку і в кінці сезону залишається практично єдиним методом 

спостереження і вимагає великих трудових і матеріальних витрат. 

6. Встановлено, що феромонні дозволяють вивчення раніше 

невідомих аспектів біології та екології шкідників лісу з родини 

лускокрилих. Досліджено, що мінливості деяких морфологічних 

характеристик imago комах протягом льотного сезону, а також 

механізмів статевої комунікації має велике значення в організації 

системи феромонного моніторингу шкідників лісових насаджень. 

7. В процесі досліджень нами обгрунтовано, що застосування 

феромонних пасток для моніторингових лісо-ентомолгічних 

досліджень особливо доцільно при вкрай низьких щільностях 

популяції шкідників лісу, коли практично неможливо виявити комаху 

візуально. 

8. Використання феромонних пасток дозволяє прогнозувати 

терміни проведення заходів по боротьбі з листо- та хвоєгризучими 

шкідниками в лісових насадженнях. 

9. В результаті проведених досліджень ми довели, що феромонні 

пастки використовують і як засіб для зниження чисельності самців 

методом вилову, тобто для створення так званого самцевого вакууму, 

намагаючись збільшити тим самим кількість незапліднених самок в 

популяції. 

10. В результаті проведених досліджень встановлено, що такий 

метод боротьби з лускокрилими можливий лише в порівняно 

невеликих ізольованих лісових насадженнях при низькій чисельності 

шкідників і часто малоефективний.  

11. В процесі наших досліджень ми констатували численні 

приклади скорочення загибелі лісових деревостанів при вилові 

короїдів методом феромонізації. 
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The work is devoted to the problem of modeling the behavior of 

functionally inhomogeneous materials with the properties of pseudo-

elastic-plasticity under complex loads, in particular at large strains (up to 

20%), when geometric nonlinearity in Cauchy relations must be taken into 

account. In previous works of the authors, functionally heterogeneous 

materials were studied in a geometrically linear formulation, which is true 

for small deformations (up to 7%). When predicting work with material at 

large deformations, it is necessary to take into account geometric 

nonlinearity in Cauchy relations. 

Studying the behavior of bodies made of functionally heterogeneous 

materials under unsteady load requires the development of special 

approaches, methods and algorithms for calculating the stress-strain 

state. When constructing physical relations, it is assumed that the 

deformation at the point is represented as the sum of the elastic 

component, the jump in deformation during the phase transition, plastic 

deformation and deformation caused by temperature changes. 

A physical relationship in a nonlinear setting is proposed for modeling 

the behavior of bodies made of functionally heterogeneous materials. 
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Formulas are obtained that nonlinearly relate strain rates and Formulas 

are obtained that nonlinearly relate strain rates and displacement rates. 

Keywords: mathematical modeling, functional heterogeneous 

materials, geometric nonlinearity, spline functions, pseudo-elastic 

plasticity, phase transitions 
 
Problem statement. The main task of the non-stationary theory of 

thermo-plasticity is to determine the rates of displacement and 

components of stress and strain tensors that occur in a three-dimensional 

body during its loading and heating, when some elements of the body 

work beyond the elasticity of the material. The loading process will be 

considered as one that changes over time, which can cause the 

movement of individual parts of the body. 

At first, an isotropic and homogeneous three-dimensional body V, 

bounded by the surface S, at the initial moment of time t = 0 is in a natural 

non-stressed state at the temperature To(θi), i = 1, 2, 3. Then the body is 

subjected to heat and load by external forces. These can be volumetric 

forces that affect each element of the body. Surface forces acting on one 

part of the body's surface. 

On the second part of the body's surface, which can be fixed in a 

certain way, the speed of movement is set as a function of coordinates 

and time. Let's assume that the heating and loading of the body occur in 

such a way that there are deformations that can significantly affect the 

temperature change of this element. We will consider such loading 

processes and temperature levels at which the rheological properties of 

the material are not detected. The configuration of a body is given by the 

equation of the surface bounding it. In addition, you need to set the 

thermo-physical and mechanical characteristics of the body material and 

the conditions for its heat exchange with the environment. 
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The thermo-physical properties of the material are characterized by 

thermal and thermal conductivity coefficients, which may depend on the 

temperature. The heat exchange conditions are set in the form of 

corresponding boundary conditions, and the mechanical characteristics of 

the material in the study of deformation processes along rectilinear paths 

and the trajectory of small curvature are set in the form of instantaneous 

stretching diagrams of samples obtained at various fixed temperatures. In 

addition, the values of Poisson's coefficients  and linear thermal 

expansion are set. 

Based on these data, it is necessary to determine the temperature, 

three components of the displacement velocity vector, six components of 

the stress tensor and six components of the strain tensor. So we need to 

determine sixteen unknown functions of time and three coordinates. To do 

this, you need to use the equations of motion, geometric and physical 

equations, as well as the equation of thermal conductivity. The 

temperature field at an arbitrary point of the body in the presence of heat 

sources in it and in the case of accounting for the heat that is released 

during its deformation, is determined by solving the thermal conductivity 

equation under certain initial and boundary conditions [4, 5]. 

After determining the temperature field for various moments of time, 

the components of the velocity vector of displacement and the 

components of stress and strain tensors that satisfy three differential 

equations of motion, six geometric equations, and six physical equations 

are searched for. These equations are solved under certain initial and 

boundary conditions. Initial conditions are set for all unknowns at the initial 

time. On the part of the surface of the body where the given forces b(xi, t), 

the components of the stress tensor must satisfy three boundary 

conditions: 
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 , , 1,2,3,in k ij jt n i     where nj  is the guiding cosines of the 

external normal to the surface of the body at the corresponding point. On 

the rest of the surface, where the components of the displacement velocity 

vector are set, the displacement velocities must take the specified values: 

 , .i i jv V x t  

A different formulation of boundary conditions is possible, when three 

conditions are set on the surface of the body, taken in a certain way from 

the above conditions. 

We will find the definition of unknowns as follows. Three components 

of the displacement velocity vector and six components of the stress 

tensor are taken as the main unknowns, for which boundary conditions are 

directly formulated. In this case, all components of the strain tensor are 

excluded from the six physical equations using geometrically nonlinear 

Cauchy relations, which are then determined based on the already known 

components of the displacement velocity vector. 

When solving the non-stationary problem of thermo-plasticity, we will 

use the defining equations that describe non-isothermal load processes 

both along rectilinear trajectories and along the trajectories of small 

curvature deformation. After completing the task on the geometry of the 

deformation trajectory, you can conclude that the determining 

relationships used are reliable. 

Solving the problem.  
One aspect of the numerical solution of general nonstationary 

problems for inelastic bodies is the choice of the physical relationship 

between stress and strain. This choice is consistent with experiments and 

is closely related to the deformation processes occurring in the body 

material. In the general case, the magnitudes of deformation are functions 

of the process of stresses and temperature differences, which are 

determined by the characteristics of the entire previous process of 
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changes in physical factors, and not just the current values. Detailed 

information on this issue can be found in [2]. 

When constructing physical relations, it was assumed that the 

deformation at a point is represented as the sum of the elastic component, 

the deformation jump at the phase transition, plastic deformation and 

deformation caused by temperature differences [dissertation]. 

The equations of motion of an infinitesimal volume element of a 

continuous medium that is deformed in the orthogonal coordinate system 

1, 2, 3 in are represented as: 

                         1 ,iji
i mnj

v B
t




 


  
                                                 (1) 

where i, j, n, m =1, 2, 3, and  - density. Magnitude   ,i mnB  , that are in 

the right side of equation (1) given in [5,7], and: , 1,2,3.i
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In general, the System of orthogonal coordinate of the strain tensor 

and the components of the displacement vector are connected by such 
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Other components of the strain tensor are obtained from (1) by cyclic 

index permutation. In the case of an orthogonal rectangular coordinate 

system: 
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With this in mind, after time differentiation in the geometrically 

nonlinear case, it is possible to record the following for strain rates: 
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The system of equations (1), (4) is closed by physical relations that 

connect stresses and deformations. 

Let us determine the influence of the shape memory of the material 

on the behavior of the rod. Consider the problem of loading, subsequent 

unloading of a one-dimensional rod and its subsequent heating, which 

simulates the influence of the memory of the shape of the material at a 

material point on the behavior of the rod as a whole. 

In the first stage, the solution of the previous problem was obtained. 

For the time interval on the edge, the speed at which the sample is 

stretched is set. After that the condition for the edge is fulfilled. 

The edge is fixed and here the speed of movement is zero. The 

distribution of strain and stress for is presented in Table 1. The 

deformation has an almost constant value along its entire length. We use 

these results as initial conditions in the second stage. 

The numerical results of the application of the above approach using 

formulas (1) - (4) for the geometrically linear and nonlinear case are as 

follows: 

Table 1 

Distribution of deformation and stress before heating 
ɛлін 4.99 5.00 4.995 4.992 4.998 5.00 4.998 5.01 5.00 4.998 5.00 5.003 4.997 

ɛнелін 5.00 4.99 4.995 4.997 4.998 4.997 4.996 4.997 4.992 4.998 4.994 4.994 4.997 

 

In the second stage, the rod is heated evenly along the length under 

constant boundary conditions. The distribution of strain and stress for the 

respective moments of time and temperature are presented in tables 2 

and 3. 

Table 2 
Distribution along the length of the rod deformation and stress 

when heated for different times and temperatures 40 0C 
ɛ 0.18 0.12 0.09 0.26 0.36 0.22 0.35 0.28 0.41 0.20 0.22 0.44 

σ 0.0 0.1 0.07 0.26 0.33 0.20 0.32 0.26 0.38 0.18 0.19 0.40 
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Table 3 

Distribution along the length of the rod of deformation and 
stress when heated for different times and temperatures 70 0C 

ɛ 0.00 0.08 0.02 0.2 0.8 0.6 0.00 0.15 0.18 0.14 0.05 0.02 

σ 0.00 0.18 0.14 0.1 0.1 0.2 0.00 0.05 0.06 0.03 0.02 0.01 

 
Conclusions: The paper proposes physical relations in a nonlinear 

formulation for modeling the behavior of bodies from functionally 

inhomogeneous materials. Formulas are obtained that nonlinearly relate 

strain rates and displacement rates. Nonlinear geometric relations make it 

possible to model functionally inhomogeneous materials with the 

properties of pseudo-elastic-plasticity at large deformations up to 20%, 

which increases the prediction in the behavior of materials. 

 
References: 
1. Abeyaratne R., Knowles J.K. (2006) Evolution of phasetransitions. 

Cambridge University Press; 2006., 242 pp.  

2.  Petrov A., Chernyakov Yu., Steblyanko P., Demichev K., Haydurov V. 

(2018) Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 4/7 

(94). P. 25–33. 

3.  Shаw J. A., Kyriakides S. (1997) Acta Materialia 45, P. 683-700. 

4. Steblyаnko P.A., Shevchenko Yu. (2014) Problems, ETS- Encyclopedia 

of Thermal Stresses , Springer Verlag, N 7, P. 630-636. 

5.  Steblyanko P.A. (1998) Naukova Dumka, Kiev, 304 pp. [in Russian] 

6.  Novozhilov V.V. (1958) Sudpromgiz, Leningrad, 371 p. [in Russian]. 

7. P. Steblyanko, K. Domichev, A. Petrov (2020) Innovative Solution in 

Modern Science  Dubai 4(40), ТК Меganom LLC, p.5-17, DOI 

10.26886/ISMS.2414-634X.4(40)2020. 

 



Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021     
 

 

 90

Citation: K. Domichev (2021). MODELING THE BEHAVIOR OF THE PHYSICAL AND GEOMETRIC 
NON-LINEAR FUNCTIONAL HETEROGENEOUS MATERIALS. New York. TK Meganom LLC. 
Innovative Solutions in Modern Science. 1(45). doi: 10.26886/2414-634X.1(45)2021.5 
________________________________________________________________________________ 
Copyright: K. Domichev ©. 2021. This is an openaccess article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is 
permitted, provided the original author(s) or licensor are credited and that the original publication in this 
journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is 
permitted which does not comply with these terms.  
 
 
DOI 10.26886/2414-634X.1(45)2021.6 
UDC: 616.233-002-022.8:616-053.2](477.73) 
LEADING ATOPIC PATHOLOGIES IN CHILDREN ON THE TERRITORY 

OF MYKOLAIV REGION 
I. M. Horishnyi 
http://orcid.org/0000-0002-9306-4702 

e-mail: igorgorishniy97@gmail.com 

Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine, Mykolaiv  

O. V. Chernyshov, PhD of Medical Sciences 
http://orcid.org/0000-0001-9427-486X 

e-mail: stramosliab@gmail.com 

Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine, Mykolaiv  

 

The article is devoted to allergic diseases among children of the 

Nikolaev area, first of all bronchial asthma of an atopic form.  The 

dynamics of the prevalence of allergic diseases is analyzed, the most 

rational methods of diagnosis and treatment of allergopathology are 

determined.  Data on hospitalization in the allergy department, the 

structure of diagnoses that are most often clinically established in children 

with allergy pathology are presented.  The materials will be of interest to 

allergists, pulmonologists, immunologists, family doctors and pediatricians. 

Key words: allergy, bronchial asthma, allergic diseases, atopy, 

allergology, pediatrics. 
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Introduction. Atopic pathology has acquired the status of a 

significant socio-economic, medical problem for mankind.  Complex 

mechanisms of anaphylaxis, difficulties in screening atopic pathology and 

the frequency of its severe course, especially in children, attract the 

attention of the scientific community.  Asthma continues to be a major 

health problem in the world.  According to official statistics, the prevalence 

of asthma in the world ranges from 1 to 16%.  A large epidemiological 

study – The World Health Survey, conducted on behalf of the WHO in 70 

countries (out of 192), showed that the prevalence of diagnosed asthma in 

adults is 4.3%, ranging from 0.2% in China to 21%  in Australia.  [4] There 

is a need for new studies of the mechanisms of pathogenesis of bronchial 

asthma, the search for new methods of diagnosis and treatment.  [5] 

The aim of the work was to study the structure of allergic pathology 

and the dynamics of its incidence in children of Mykolaiv region to 

determine the most optimal ways to manage atopic nosology, to assess 

the share of atopic diseases among all allergic.  Investigate the ethiotropic 

factors of allergic diseases that lead to hospitalization of patients to 

identify the most rational treatments. 

Materials and methods of research 
The study was conducted at the Clinical Department of Internal 

Medicine of the Petro Mohyla Black Sea National University and the 

Department of Allergy and Pulmonology (APV) of the Mykolayiv Regional 

Clinical Children's Hospital.  Statistical and retrospective research 

methods were used.  The reports of the regional allergy service of the 

Mykolaiv area, case histories of the children hospitalized with an allergic 

pathology are analyzed. 

Results and discussion 
It is established that the most common among all allergic diseases in 

pediatric practice in the territory of Mykolaiv region are bronchial asthma 
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(BA), allergic rhinitis (AR) and allergic dermatitis (AD).  This, in turn, 

correlates with a large-scale study on the prevalence of allergic 

pathologies conducted in the Vinnytsa region [1] and national indicators.  

For the period 2015-2017  the problem with the underdiagnosis of asthma 

and AD remains unresolved, the prevalence of these nosologies remains 

relatively constant.  The prevalence of AR has more than doubled, 

indicating progress in the diagnosis of AR.  Prevalence of asthma in 2017  

amounted to 2.94 per 1000 children aged 0-17 years.  The dynamics of 

the prevalence of asthma, AR and AD for the period 2015-2017 are shown 

in Table 1. 

Table.1 

Prevalence of allergic diseases at children aged 0-17 years in 
the territory of the Mykolaiv area in 2015-2017 years 

Nosology 
 

The figure for 1,000 children 
2015 2016 2017 

Allergic rhinitis (J30.0-4) 4,05 5,02 8,68 

Bronchial asthma (J45.-
J46) 

3,27 3,03 2,94 

Allergic dermatitis (L20) 3,54 3,28 4,11 

 

The frequency of registration of allergic diseases with the diagnosis 

established for the first time in a life among the children's population of the 

Mykolaiv area in 2016-2017 was analyzed.  In terms of age, there was an 

increase in the frequency of fixation of allergic pathologies at the age of 0-

14 years, compared to 2016, the frequency of diagnosing asthma 

increased by 35%, AR by 13.8% and BP by 75.8% (table 2).  Regarding 

the age group of 15-18 years, there was a lack of dynamics in the 

diagnosis of asthma, a decrease in newly diagnosed hypertension and a 

slight increase in the frequency of diagnosis of AR. 
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Table. 2 

Frequency of registration of allegropathology at the age of 0-14 
years for 2016-2017 years 

Nosology 2016 2017 
Allergic rhinitis (J30.0-4) 3,67 (n=660) 4,26 (n=765) 

Bronchial asthma (J45.-J46) 0,28(n=50) 0,43(n=77) 

Allergic dermatitis (L20) 0,33(n=60) 1,38(n=248) 

 

To assess the severity of allergic pathology and identify its most 

common nosologies, an analysis of the structure of diagnoses of patients 

who were hospitalized in the allergy department of the Mykolaiv Regional 

Clinical Children's Hospital on the example of 2017 - a total of 298 people.  

(Fig. 1) The majority of (149) hospitalizations were caused by bronchial 

asthma.  In the etiological aspect, 110 cases were asthma with a 

predominance of allergic component (atopic), 30 cases with mixed 

etiology and 9 cases were unspecified asthma. 

Urticaria in almost half of the cases (50 out of 98) is caused by 

allergic factors (atopic), 46 cases of idiopathic urticaria have been 

reported, as well as 1 case due to exercise. 

It was found that among all allergic pathologies, asthma, AR, 

hypertension and urticaria were most often caused by an allergist.  For 

example, in the first quarter of 2018 there were 221 complaints about AR 

(30.1%), asthma -95 (12.9%), AD -64 (8.8%), urticaria -73 (9.9%). 

Atopic forms of allergy (Ⅰ type of reactions according to Coombs 

and Jell) most often led to both treatment by an allergist and 

hospitalization for inpatient treatment (atopic asthma). 

According to the Global Initiative for Asthma 2020, the following 

asthma phenotypes are common among children: 
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Fig.  1. Clinically established diagnoses of the patients who were 
on inpatient treatment in allergy department of the Mykolaiv 

regional children's clinical hospital 

 "Allergic asthma: This is the most easily recognized asthma 

phenotype, which often debuts in childhood and is associated with a 

history and / or family history of allergic diseases such as eczema, allergic 

rhinitis, food or drug allergies. 

Non-allergic asthma: Some patients develop non-allergenic asthma.  

The cell profile of the sputum of such patients may be neutrophilic, 

eosinophilic or contain a small number of inflammatory cells)." [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atopic bronchial asthma is a classic example of an IgE-mediated 

allergic reaction.  Excessive activation of T-helpers of the second type 

(Th2) leads to their production of cytokines: IL-4, IL-13 - stimulate the 

synthesis of IgE and IL-5, which activates eosinophils.  [2] 

As a result of allergy diagnostics by the method of syringe tests 

conducted among children with atopic pathologies in 2017.  it was found 

that 40% of allergens belonged to household (house dust, down, feather), 

40% belonged to pollen (ragweed, wormwood, sunflower, quince) and 

20% were epidermal allergens (fur, epidermis of cats and dogs).  Skin 
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tests with allergens are the main method of evaluation allergic status, easy 

to use, low cost and high sensitivity.  [3] More detailed characteristics of 

regional allergens of the Nikolaev area are given in table 3: 

Table. 3 

Regional characteristic of allergens of the Mykolaiv area 
among the children's population for 2017 

Household allergens (40% of all), including: 

House dust 45% 

Down, feathers 30% 

Pincers 20% 

Cockroaches 5% 

Pollen allergens (40% of all), including: 

Ragweed 40% 

Tarragon 20% 

Sunflower 15% 

Orach 15% 

Corn 5% 

Dandelion 5% 

Epidermal allergens (up to 20% of all), including: 

Wool 50% 

Epidermis of cats and dogs 20% 

Sheep epidermis 10% 

 

Conclusions 
The most common allergic diseases among children in the Mykolaiv 

region are allergic rhinitis, bronchial asthma, allergic dermatitis and 

urticaria, these nosologies account for 60% of consultations with a 

pediatric allergist.  Bronchial asthma causes 50% of all hospitalizations in 

the pediatric allergy department, its atopic form causes more than a third 
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(37%) of all hospitalizations.  Household, pollen and epidermal allergens 

are the most common triggers of atopy. 

Bronchial asthma continues to be a significant socio-medical 

problem, there is a steady incidence among children.  The prevalence of 

atopic form and territory of Mykolaiv region is probably determined by the 

geographical location of the region and the nature of vegetation. 

Further studies of ethological factors of allergy, the most common 

allergens and methods of their leveling, the introduction of immunospecific 

methods of therapy are needed.  Due to the prevalence of the atopic form 

of bronchial asthma, immunospecific methods of managing childhood 

bronchial asthma, in particular sensitization to small doses of a specific 

allergen, deserve considerable attention and implementation in pediatric 

specialized practice. 
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The article presents the results of empirical research on the main 

theoretical approaches to the concept of educational services. It is 

determined that the concept of educational services in the system of 

higher education has certain features in terms of interpretation and 

adaptation of accordingly defined goals, functions and approaches. After 

all, educational services have an economic, social and cultural 

component. Therefore, we can conclude about the complex nature of 

educational services, namely: as a symbiosis of public and personal well-

being. The specifics of educational services are also determined, including 

the impossibility of demonstrating educational services; inability to allocate 

educational services; ability to change; storage is impossible; lack of sole 

ownership; long performance; receiving deferred benefits. Key words: 

higher education; educational services; quality of educational services. 

 

Introduction. At the present stage of development of society there 

is a significant increase in demand for intellectual capital, which leads to 

the expansion of the global market of educational services, so education is 

especially important as a factor in economic development. The formation 
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of the market of educational services that meets modern demands is a 

priority of modern state policy, a catalyst for dynamic development of the 

economy and society in general. Higher education is the driving force that 

contributes to the economic and social development of society, so the task 

of increasing its international competitiveness is important for the nation. 

Increasing the impact of globalization requires certain adjustments to the 

mechanisms, criteria and standards for the provision of educational 

services by national higher education systems [1]. That is why there is a 

need to study the nature of the concept of educational services and 

determine its features. Antokhov A., Burdenko O., Derevyanko B., Dmytriv 

A. [11], Kalenyuk I. [4], Nikolaenko S. [3], Chekalovska G. raised the issue 

of educational services in their works. [9] and others. The quality of 

educational services was considered by Zinkovsky Y., Rodionov O., 

Eliseeva O. [16], Tarasenko T., Parashchenko L. [13], Odarchuk K. [13]. 

Given that in today's world increasing attention to the problem of quality of 

educational services - this topic requires constant analysis and research. 

The purpose of the article is to analyze the main approaches to 

defining the concept of educational services and determine their specifics. 

Statement of the main material. Consider the key substantive 

aspects of the basic concepts that cover the context of the study. 

According to the Law of Ukraine "About Education" "educational service is 

a set of actions defined by law, educational program and / or contract of 

the subject of educational activity, which have a certain value and are 

aimed at achieving the expected learning outcomes" [2]. However, 

scientists have their own vision on the interpretation of this concept, so 

Antokhov A. argues that the educational service - "a certain type of 

product, a special consumer value of the labor process, activities to meet 

the needs of participants in the educational process" [3]. Kalenyuk 

considers this as "the result of the implementation of various (pedagogical, 
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educational, scientific, organizational and managerial) activities by 

employees in the field of education to meet the educational needs of 

individuals and society as a whole." [4]. Nikolaenko S. has a different point 

of view, and argues that "educational service" is "not material but social 

benefits, a system of knowledge, information, skills and practical skills, 

meeting its various educational needs and realizing the personal abilities 

of their consumers" [5 ]. V. Alexandrov considers educational service as a 

process and notes that "educational service is an organized learning 

process to obtain the necessary knowledge, skills and abilities" [6]. The 

position that "educational service is considered a mixed or private-public 

good that combines their features depending on its specifics" is supported 

by Vorontsova A. [7], Matyuk T. [8], Chekalovskaya G. [9]. Educational 

service as a commodity is considered by T.Ye. Obolenska and notes that 

"the process of consuming educational services contributes to the 

formation of human values, which in the future will form the basis of value 

exchange in the labor market" [10]. Dmytriv A. considers the concept of 

educational services on three indicators - the individual, enterprise and 

state. When it comes to a person, it is “the process of transferring to the 

final consumer a set of knowledge, skills and abilities of professional 

content that are necessary to meet his personal needs in obtaining a 

profession, as well as self-improvement and self-affirmation; this process 

is carried out in close interaction with the consumer in accordance with the 

established program and in a certain form (stationary, correspondence, 

evening or remote). From the point of view of the enterprise - "the process 

of professional training, retraining or retraining of personnel, which is 

necessary to ensure its continued performance, maintain the 

competitiveness of human capital and development in a changing market 

environment"; from the standpoint of the state, educational service is "a 

process that provides expanded reproduction of the total personal and 
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intellectual potential of society" [11]. Yevmenkova K.'s vision is interesting, 

which defines educational service as "a specific product in the form of a 

set of educational and scientific information transmitted to a student in the 

form of a system of knowledge and practical skills, subject to successful 

mastering which the student receives the appropriate qualification" [12]. 

Parashchenko L. and Odarchuk K. note that “an educational service 

provided by a separate state educational institution can at the same time 

be considered as a state (administrative) service. If we consider education 

as a service, considerations about its quality can be more specific "[13]. 

Systemic vision is represented by V. Shilov and states that "educational 

service is a set of purposeful actions of a legal or natural person, the 

results of which are expressed in a useful effect that meets the 

educational, scientific and educational needs of another legal or natural 

person" and considers educational service a special kind of product , 

which is created in the field of education and has a consumer value, 

meets the educational needs of the individual, society and the state "[14]. 

Thus, we can conclude that the educational service is a type of activity 

aimed at creating an educational product, which, in turn, is a commodity 

and has a dual nature. But, according to V. Dmitriev, "the educational 

product has a specificity, due to its dual nature or dual form: the form of 

knowledge, skills, experience of students and the form of educational 

goods" [15]. And considers educational services in terms of "the process 

of creating an educational product in the form of knowledge, skills, 

experience of students, provided in the form of classroom classes 

(lectures, courses, seminars, events)"; and as "the process of creating an 

educational product in the form of educational goods, which manifests 

itself in the form of preparation of educational materials (textbooks, 

teaching materials, monographs, video discs, etc.)" [15]. Also in the 

context of the study it is necessary to define the concept of "quality of 
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educational services". Yeliseyeva O. and Tarasenko T. define the quality 

of educational services as “an integral characteristic of the educational 

process and its results, which is expressed by the degree of its 

compliance with expectations and requirements. … Depends on both 

internal and external factors that affect the activities of the educational 

institution as an open socio-pedagogical system "[16]. 

Examining the characteristics of educational services, A. Dmytriv 

[10] identifies the following: "relatively long performance - obtaining a 

diploma of higher education lasts at least 4 years, and during this period of 

time in the labor market may change the demand for specialists in certain 

specialties; seasonality or discrete frequency of service provision, in 

particular during advanced training; dependence of the quality of 

educational services on the place of provision, as well as on the place of 

residence of students; assessment of the quality of educational services 

through the prism of future employment and life of the graduate; in the 

process of meeting the need for educational services, the volume of the 

need itself increases and this feature poses challenges to the 

management of the institution in providing students with access to more 

knowledge (cooperation with foreign educational institutions, preparation 

of additional training courses close to future professional activity). in 

participation in professional conferences, festivals, Olympiads, other 

scientific and professional events, etc.) ". Summarizing the research of 

Kostyukova T. [17] and Obolenska T. [18]. it is possible to single out the 

specifics of educational services, namely: the impossibility of 

demonstrating educational services; inability to allocate educational 

services; ability to change; storage is impossible; lack of sole ownership; 

long performance; receiving deferred benefits. As the analysis shows, 

there is no unambiguous approach to identifying the essence of 

educational services and requires a special approach, given the specifics 
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of educational services. Therefore, we can distinguish general basic 

approaches to the definition of "educational services": commodity, 

complex, process and system. It should also be noted that the educational 

service is a public-private benefit and is the result of the activities of the 

educational institution, which is aimed at achieving the expected learning 

outcomes.  

Conclusion. Based on the study, it can be stated that the concept of 

educational services in the higher education system has certain features 

in terms of interpretation and adaptation in accordance with defined goals, 

functions and approaches, educational services have an economic, social 

and cultural component. Therefore, we can conclude about the complex 

nature of educational services, namely: as a symbiosis of public and 

personal well-being. 

 

References: 
1. Vorobyova O. P. (2017) International experience in training experts 

in the field of quality assurance in higher education. [Mizhnarodny`j dosvid 

pidgotovky` ekspertiv u sferi zabezpechennya yakosti vy`shhoyi osvity`] 

Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. Scientific 

journal. № 4. pp. 236 -249 

2. Law of Ukraine On education (2017) [Zakon Ukrayiny` Pro osvitu] 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19 (access date: 15.01.2021) (In 

Ukrainian) 

3. Antokhov A. (2009) The market of educational services in the light of 

classical and modern approaches to research [Ry`nok osvitnix poslug u 

svitli klasy`chnogo ta novitnix pidxodiv do doslidzhennya]. Regional 

economy. № 1. S. 251–259. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2009_1_33. (appeal date: 18.01.2021). (In 

Ukrainian) 



Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021     
 

 

 104

4. Kalenyuk I. (2003) Economics of education [Ekonomika osvity`]. 

Knowledge of Ukraine (In Ukrainian) 

5. Nikolaenko S. (2007) Rating systems are components of national 

monitoring of the quality of higher education. [Rejty`ngovi sy`stemy` – 

skladovi nacional`nogo monitory`ngu yakosti vy`shhoyi osvity`]. High 

school. № 4. S. 3–14. (In Ukrainian) 

6. Alexandrov V. (2006) Educational service: essence and models of 

quality [Osvitnya posluga: sut` ta modeli yakosti]. Education and 

management. № 1. S. 156–164. (In Ukrainian) 

7. Vorontsova A. (2018) Financial support for the development of the 

lifelong learning system [Finansove zabezpechennya rozvy`tku sy`stemy` 

osvity` vprodovzh us`ogo zhy`ttya].272 p. (In Ukrainian) 

8. Matyuk T. (2014)The relationship between education and socio-

economic development of society [Vzayemozv'yazok osvity` i social`no-

ekonomichnogo rozvy`tku suspil`stva].19 p. (In Ukrainian) 

9. Chekalovska G. (2016) Public benefit of educational services in the 

system of stimulating the development of the "new economy" [Suspil`ne 

blago osvitnix poslug v sy`stemi sty`mulyuvannya rozvy`tku «novoyi 

ekonomiky`»]. 249 p. (In Ukrainian) 

10. Obolenska T. (2001)  Marketing of educational services: domestic 

and foreign experience [Markety`ng osvitnix poslug: vitchy`znyany`j ta 

zarubizhny`j dosvid]. 208 p. (In Ukrainian) 

11. Dmytriv A. (2010) Characteristics of the features of educational 

services in terms of marketing [Xaraktery`sty`ka osobly`vostej osvitn`oyi 

poslugy` z poglyadu markety`ngu]. Bulletin of the National University «Lviv 

Polytechnic» № 690. S. 40-42. (In Ukrainian) 

12. Evmenkova K. (2009) Educational service as an economic category 

[Osvitnya posluga yak ekonomichna kategoriya]. Economy and region. № 

3 (22) .С. 172–175. (In Ukrainian) 



Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021     
 

 

 105

13. Paraschenko L., Odarchuk K.  (2019) Educational service as an 

"organizational molecule" of education management mechanisms 

[Osvitnya posluga yak «organizacijna molekula» mexanizmiv upravlinnya 

osvitoyu.]. Scientific notes of KROK University №2 (54), pp. 32 – 44. (In 

Ukrainian) 

14. Shilova V. (2007) State regulation of the market of educational 

services in Ukraine [Derzhavne regulyuvannya ry`nku osvitnix poslug v 

Ukrayini]  20 p. (In Ukrainian) 

15. Dmitriev V. (2012) Features of the concept of marketing of 

educational services [Osobly`vosti koncepciyi markety`ngu osvitnix 

poslug]. Theory and methods of education management. № 8, 

http://tme.umo.edu.ua/docs/8/2.pdf (In Ukrainian) 

16. Yeliseyeva O., Tarasenko T. (2012) Assessment of the quality of 

development of the market of educational services in Ukraine [Ocinka 

yakosti rozvy`tku ry`nku osvitnix poslug v Ukrayini]. BUSINESSINFORM 

№ 5  pp. 241 – 245(In Ukrainian) 

17. Kostyukova T. (2015) Modern educational marketing and 

competitiveness of higher educational institutions [Suchasny`j osvitnij 

markety`ng ta konkurentospromozhnist` vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv]. 

Learning technologies. №15. Pp. 164–170. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3658. (appeal date: 15.01.2021). (In 

Ukrainian) 

18. Obolenskaya T. (2002) Marketing of educational services 

[Markety`ng osvitnix poslug]. 33 p. (In Ukrainian) 

 
Citation: O. Vorobyova (2021). EDUCATIONAL SERVICES: BASIC THEORETICAL APPROACHES. 
New York. TK Meganom LLC. Innovative Solutions in Modern Science. 1(45). doi: 10.26886/2414-
634X.1(45)2021.7 
________________________________________________________________________________ 
Copyright: O. Vorobyova ©. 2021. This is an openaccess article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is 
permitted, provided the original author(s) or licensor are credited and that the original publication in this 
journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is 
permitted which does not comply with these terms.  



Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021     
 

 

 106

DOI 10.26886/2414-634X.1(45)2021.8 
UDC: 373.5.091.33-028.27:821.161.2 

SAFE GADGETIZATION AS A WAY TO ACQUIRE LANGUAGE 
COMPETENCE DURING THE IMPLEMENTATION OF PERSONAL 

PROJECT TRAJECTORIES 
О. Petrovska, PhD student  
http://orcid.org/0000-0002-4902-0032 
e-mail: petrolka9@gmail.com  
National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine, Kyiv 

Novopetrivtsi secondary school №3, Ukraine, Kyiv 

 
Based on the analysis of regulatory documentation, literary sources 

,scientific pedagogical articles, pedagogical and psychological research 

and the results of the study of one's own managerial and pedagogical 

experience, the importance of optimizing the use of gadgets in the 

educational process, of improving of the level of parental control as a 

prevention of a new type of addiction during the period of reforming the 

education system and the need for the development of regulatory 

documents that would regulate the legality of the use of gadgets by 

teenagers and would provide for retrospective social responsibility are 

substantiated. 

Keywords: digitalization, gadgets, modern education, e-learning, 

SMART-education. 
PHD-студент, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, Петровська О. В., Безпечна ґаджетизація, як шлях 

набуття мовної компетенції під час реалізації персональних 

проектних траєкторій / Національний педагогічний університет ім. 

М. П. Драгоманова, Україна, Київ; Новопетрівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

№3, Україна, Київ 



Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021     
 

 

 107

На підставі аналізу нормативної документації, літературних 

джерел, наукових статей і досліджень з педагогіки і психології,  а 

також керуючись результатами власного управлінського і 

педагогічного досвіду обґрунтовано значення оптимізованого 

використання ґаджетів в освітньому процесі закладів освіти, 

підвищення рівня батьківського контролю як способу профілактики 

нового виду залежності здобувачів освіти під час реформування 

системи освіти, потребу у розробці нормативно-правової 

документації, що має регламентувати правомірність використання 

ґаджетів неповнолітніми дітьми і передбачати ретроспективну 

соціальну відповідальність. 

Ключові слова: діджиталізація, ґаджети, сучасна освіта, е-

навчання, SMART-освіта.  

 

Вступ. У зв’язку з глобалізацією і стрімким технологічним 

прогресом, наукове середовище щодня поповнюється новими 

знаннями. Оновлення і доповнення наукових галузей призводить до 

збільшення потоку інформації, що людина отримує упродовж життя. 

Поєднуючись із прогресуючими технологіями, збільшується ринок 

послуг швидкого отримання інформації шляхом використання 

ґаджетів. Ледь ні найбільший вплив це чинить на систему освіти 

оскільки науковці і викладачі вимушено знаходяться в стані 

перманентного оновлення навчального контенту, методів і форм 

подачі навчального матеріалу, принципів комунікації. Цілком логічним 

і необхідним є використання ґаджетів під час уроків під наглядом 

організаторів освітнього процесу і для виконання проектів. Найбільшу 

кількість питань викликає неконтрольоване використання сучасних 

інформаційних технологій у позаурочний час. Таким чином, розвиток 

технологічної складової нашого життя, покликаний допомогти 
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учасникам навчального і виховного процесів, у більшості випадків 

чинить негативний вплив на розвиток і психологічний стан дитини й 

має невиправні наслідки при їх необмеженому використанні.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливе питання 

використання ґаджетів неповнолітніми дітьми розділило соціум на 

групи однодумців незалежно від соціальних ролей, статусів і умов 

навчання і праці. Аргументи позитивної підтримки використання 

сучасних технологій є вагомими і повністю відповідають сьогоденному 

ритму життя, запиту суспільства, комфорту й технологічності 

підростаючого покоління. Але не менш важливим є врахування 

негативного впливу неконтрольованого доступу до ґаджетів на 

психологічний стан дітей, соціальну адаптацію, увагу, мозкову 

діяльність організмів, що знаходяться на етапі формування і 

підготовки до самостійного життя. 
 У батьків немає єдиної думки про вплив гаджетів і інтернету на 

дітей: одні вважають, що час на технології потрібно обмежувати, інші 

в дитячій активності в мережі не бачать нічого страшного [1]. 

Спераючись на досвід і дослідження європейських країн, Сполучених 

Штатів Америки, Австралії, можна стверджувати, що глобальна 

ґаджетизація спричинила кількісні й якіснс зміни в поведінці поколінь. 

Американською дослідницею-психологом Джин М. Твенг з Державного 

університету Сан-Дієго, яка займається дослідженнями вікових 

відмінностей упродовж 25 років, був зазначений 2012 рік у якому 

відбулося різке зрушення у поведінковій і емоційній сферах підлітків. 

Експерти пов'язують даний факт із тим, що саме цього року пропорція 

американців, що мають смартфони перейшла межу в 50%.  

Виокремлення раніше не виокремлених частин 
Мета дослідження: Забезпечення формування нормативно-правової 

бази партнерської відповідальності учасників створення освітнього і 
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позаурочного простору дитини під час реалізації проектної діяльності 

у ЗЗСО. 

Завдання: теоретичне обґрунтування необхідності планування 

створення життєвого простору дитини, аргументація потреби у 

розробці нормативно-правової документації, що має регламентувати 

правомірність використання ґаджетів неповнолітніми дітьми. 

Виклад основного матеріалу досліджень  
25 червня 2013 року Указом президента України № 344/2013 було 

затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року. Розроблення Національної стратегії було 

зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на 

підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових 

економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України 

у міжнародний освітній простір. Пріоритетом розвитку освіти стало 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

мали забезпечити удосконалення навчально-виховного процесу, 

доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві [2]. Впродовж 

наступних шести років було розроблено й вдосконалено методичні 

рекомендації використання ІКТ для всіх дисциплін, що викладаються 

в закладах загальної середньої освіти. Наполягають на впровадженні 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і  реформатори 

НУШ.  

Не звертаючи увагу на подальший технологічний прогрес, 

останнім часом набуває актуальності проблема використання 

ґаджетів і обмеження використання ІКТ в освітньому процесі. На сайті 

Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію про Заборону 

використання мобільних телефонів та ґаджетів в закладах освіти під 

час навчального процесу [3]. Дослідження щодо негативного впливу 
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ґаджетів на підлітків розпочалися одразу після появи смартфонів і 

планшетів. Однім з найважливійших негативних наслідків для навчання 

вважают появу кліпового мислення, що характерізується коротким 

циклом уваги, що призводить до переосмислення методів виховання, 

освітніх програм і культурних цінностей. Як наслідок переосмислення 

цінностей з'являються нові тенденції розвитку підлітків покоління іGen 

(люди 1995 – 2012 року народження): 

 відсутність бажання бути самостійними; 

 відсутність навичок ефективної комунікації та живого спілкування; 

 пізнє дорослення. 

Дані фактори спричиняють знижену фізичну активність,  проблеми зі  

здоров’ям, зниження емоційного інтелекту, соціальної активності, 

працездатності, проблеми з комунікацією, порушення психологічного 

стану дітей. Часте використання телефону, а особливо – у другій 

половині дня, погано впливає на якість сну, викликає фізичний 

дискомфорт, головний біль та знижує гостроту зору. Використання 

розумних гаджетів негативно впливає на інтелектуальний рівень 

людини. Уважність може знижуватися навіть тоді, коли смартфонами 

не користуються: навіть того, що гаджет просто є поруч, достатньо, 

щоб несвідомо відволікати увагу. Надмірне використання смартфонів 

може призвести до розвитку депресії, тривоги та стресових станів [4]. 

Підлітки, які використовують гаджети протягом 3 годин на день, мають 

на 35 % більшу схиленість до суіциду.  

На користь петиції також свідчать численні дослідження країн 

Європи, Сполучених Штатів Америки, Австралії. Напередодні 1 

вересня 2018 року французький парламент ухвалив законопроект про 

заборону використання гаджетів у молодшій та середній школі. В 

законі уточнюється, що може бути виняток, якщо гаджети потрібно 

буде використати з освітньою метою. Така ініціатива французьких 

високопосадовців пов'язана із новим світовим трендом, який отримав 
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назву “цифровий детокс”. Він означає свідому відмову від ґаджетів на 

певний проміжок часу, щоб зануритися у якусь справу або відпочити 

від зовнішнього світу, сконцентрувавшись на собі. Таке нововведення 

обіцяв у своїй передвиборній кампанії Еммануель Макрон. У червні 

2019 року Австралія повідомила про заборону використання 

мобільних телефонів у початковій та середній школах з 2020 року. 

Основними причинами заборони зазначено бажання підвищити увагу 

учнів, зосередженість на навчанні, уникнути кібербулінгу [5]. 

Найсучасніша школа Шотландії, що вперше відкрила двері учням 

цього навчального року, також попередила про обмеження у 

використанні смартфонів і розумних годинників протягом навчального 

дня але кожному учню для реалізації освітніх потреб видається iPad 

[6]. Рішення навчального закладу є остаточним і не підлягає 

обговоренню, комунікація з батьками відбувається безпосередньо 

через офіс навчального закладу. По результатах досліджень, науковці 

наполегливо рекомендують обмежувати доступ дітей і підлітків до 

ґаджетів, замінюючи їх живим спілкуванням, виконанням 

інтерактивних завдань, соціалізацією.  

Законом України «Про освіту» регламентовано відповідальними за 

отримання якісної, доступної і безоплатної освіти Державу і батьків, 

або представників дитини, що несуть за неї відповідальність [7]. 

Батьки, або законні представники,  також несуть відповідальність за 

повноцінний всебічний розвиток дитини у дошкільний період та 

підготування її до відвідування закладу загальної середньої освіти. 

Саме законні представники мають дбати про соціальну, емоційну, 

розумову готовність дитини до навчання. Найбільш небезпечним для 

розвитку дитини й підготування її до самостійного перебування 

протягом навчального періоду є позбавлення її можливості набути 

необхідні соціальні навички. Освітяни, громадські діячи, бібліотекари 
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б’ють на сполох протягом останніх десяти років через відсутність у 

підростаючого покоління бажання читати і хвилювання виявилися не 

безпідставними. Дослідження, що було проведено у Сполучених 

Штатах Америки в місті Цинцинаті офіційно підтвердило важливість 

читання. В межах дослідження було отримано знімки мізків дітей, 

яким часто читали і тих, що проводять за ґаджетами від двох годин на 

день. До експерименту було залучено 47 дітей віком від трьох до 

п’яти років. В дослідженнях використовували спеціальний апарат 

МРТ, що дає змогу дослідити білу речовину мозку. Кількість та 

правильна робота білої речовини має вирішальне значення для 

можливостей мозку вільно «спілкуватися» з іншими частинами 

організму. Без добре розвиненої системи зв’язку швидкість обробки 

інформації сповільнюється. Це безпосередньо впливає на навчання 

та можливості дитини [8]. Також з дітьми проводили когнетивні тести. 

По результатах дослідження було встановлено відповідність між 

тривалістю використання гаджетів та рівнем грамоності і мовлення. 

Діти, які користувалися ґаджетами більше однієї години на день, мали 

нижчий рівень, гірше користувалися експресивною мовою і 

показували нижчу здатність швидко називати предмети. Доктор Джон 

Хаттон, педіатр та головний автор дослідження, зауважив, що у разі 

невикористання величезної кількості нейронів, що діти отримують при 

народженні, відсутності стимулювання побудови міжнейронних 

зв'язків, мозок їх відрізає й вони гинуть.  

Саме відсутністю навички читання представники освіти пояснюють 

малий словниковий запас, невміння висловлювати власну думку, 

донести почуття до співрозмовника, що призводить до появи мовного, 

емоційного, соціального і психологічного бар’єрів. Останніми роками 

значно підвищився рівень психологічного тиску серед підлітків, що 

проявляється у виникненні ситуацій цькування учнів під час 
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перебування в школі і за її межами. Мають місце випадки булінгу і між 

іншими учасниками освітнього процесу: батьками, батьками і 

вчителями. На підставі здійснених досліджень, можна стверджувати, 

що не останню роль в цьому відіграють саме ґаджети. 

За попередніми даними, петицію про заборону використання 

мобільних телефонів та ґаджетів в закладах освіти під час 

навчального процесу не буде прийнято до розгляду в Кабінеті  

Міністрів України, як ту, що не набрала потрібну кількість голосів.  

Висновки. В межах освітнього експерименту з метою забезпечити 

належний рівень інформаційної безпеки під час персоналізації 

проектних траєкторій в травні 2019 року, педагогічний колектив 

Новопетрівської ЗОШ І-ІІ ступенів №3 на загальношкільних 

батьківських зборах виніс пропозицію заборонити використання 

мобільних телефонів і розумних годинників під час освітнього процесу 

разом зі схемою зберігання ґаджетів та контролю даного рішення. 

Основною причиною винесення пропозиції став моніторинг кількості 

відвідувачів мережі інтернет під час проведення уроків, поява спроб 

влаштування ситуацій приниження школярів в соціальних мережах та 

месенджерах, низький рівень комунікативних навичок. Вчителями і 

батьками учнів було виявлено непоодинокі випадки некоректного 

спілкування серед учнів, поширення принизливої інформації. Слід 

зазначити, що 98 % батьків протокольно підтримали пропозицію 

педагогічного колективу. Наступним кроком стало затвердження 

педагогічною радою спільного рішення з додатковим зазначенням про 

можливість використання смартфонів під час уроку на вимогу вчителя 

у зв’язку з обмеженою кількість ґаджетів у освітньому закладі. По 

закінченні першого півріччя, отримані наступні позитивні результати: 

 зосередженість учнів під час проведення уроків 

покращилась; 
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 збільшився час «живого» спілкування; 

 значно збільшилась рухова активність учнів під час перерв, 

учні більше часу проводять на свіжому повітрі; 

 підвищився рівень зацікавленості учнями у виконанні 

проектів, оскільки даний процес передбачає використання 

гаджетів; 

 ставлення до ґаджетів стає більш свідомим, оскільки діти 

розуміють практичний аспект використання сучасних 

технологій для реалізації життєвих потреб, а не лише для 

розваг.  

До негативних результатів можна віднести значне збільшення 

суперечок між учнями, що пов’язано з невмінням донести власну 

думку до співрозмовника, відсутністю навичок ефективної комунікації, 

емпатії. Важливо розуміти, що відсутність уміння будувати діалог є 

загальносвітовою соціальною проблемою підростаючого покоління і є 

наслідком тривалого обмеження у спілкуванні через використання 

ґаджетів, а не реакцією на обмеження у використанні смартфонів. Для 

вирішення даної задачі, педагогами Новопетрівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

№3 і психологами Новопетрівського сільськог центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, за підтримки школи «Інженерів 

порозуміння» впроваджується курс шкільної медіації спрямований на 

навчання ведення діалогу під час виникнення конфліктних ситуацій.  
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The article states the effectiveness of the phenomenological 

method in solving a wide range of current problems of modern 

socioculture, both applied and theoretical. It is substantiated that in 

intentional acts of consciousness the surrounding world acts as a 

boundary of subjectivity, as a correlate of intentional transformations of 

interaction of consciousness with the world. Differentiation of 

communicative and compregensive experience produces the necessary 

grounds for the interpretation of culture as a mechanism of formation in 

the mind of the spatial and semantic perspective of perception and 

understanding of the world. Based on this disposition, we have the 

opportunity to distinguish between the universality of ways of "capturing" 

the world, or the metaphysical plan of culture, and its paradigm, or 

historical and social conditionality. In the dialectic of these dimensions 

there is a dynamic of the existence of a universal horizon of subjectivity. 

Key words: culture, subjectivity, intentionality, communicative 

experience, compregensive experience, reflection. 
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В статті стверджується ефективність феноменологічного 

методу у розв’язанні широкого спектру актуальних проблем 

сучасної соціокультури, як прикладного, так і теоретичного 

характеру. Обгрунтовано, що в інтенціональних актах свідомості 

навколишній світ виступає як межа суб’єктивності, як корелят 

інтенціональних трансформацій взаємодії свідомості зі світом. 

Диференціація комунікативного та компрегезивного досвіду 

продукує необхідні підстави для інтепретації культури як механізму 

формування у свідомості просторово-змістової перспективи 

сприйняття та розуміння світу. На основі такої диспозиції, маємо 

можливість розрізнити універсальність способів «схоплення» світу, 

або метафізичний план культури, та його парадигмальність, або 

історико-соціальну обумовленість. В діалектиці цих вимірів має 

місце динаміка існування універсального горизонту суб’єктивності. 

Ключові слова: культура, суб’єктивність, інтенціональність, 

комунікативний досвід, компрегезивний досвід, рефлексія. 

 

Вступ. Феноменологію доречно вважати ефективною 

методологією дослідження в сучасній гуманітаристиці. Дієвість цього 

методу підтверджуєтся як у вимірі прикладної проблематики, так і в 

гранично можливому спекулятивному контексті. Термінологічний 

апарат феноменології дозволяє розкрити культуротворчі передумови 

становлення суб’єктивності. Феноменологія як метод дослідження є 

вельми затребуваним в сучасному гуманітарному дискурсі. Діапазон 

проблем, до розв’язання яких застосовується феноменологічний 

метод дослідження дійсно вражає. Так, К. Дж. Казанджян (Christopher 

J. Kazanjian, 2019 [0]) актуалізує проблему змісту та методології 

педагогічної діяльності в мультикультурному середовищі сучасного 

глобалізованого світу. На його думку, із зростанням міграційних 
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процесів завдання вчителя ускладняється, адже надзвичайно складно 

взаємодіяти із учнями-носіями різних парадигм культурних цінностей. 

І при цьому не порушувати принципи лібералізму та толерантності. 

Тому існує необхідність впровадження у широкий вжиток практичних, 

тобто описових методологій феноменологічного дослідження 

мультикультурності. Результати таких досліджень будуть корисні для 

розуміння інтеріоризованого культурного досвіду вихідців різних 

регіонів планети.  

В широкому контексті аналітики людської діяльності 

апробовують феноменологію група канадських вчених (Anna Park 

Lala, Elizabeth Anne Kinsella, 2011 [2]) Вони вважають, що саме 

феноменологічний метод дослідження є найбільш продуктивним у 

вивченні специфічно людської діяльності. Спираючись на теоретичні 

розробки Е. Гуссерля, М. Гайдеггера та М. Мерло-Понті, автори 

називають п’ять ключових аспектів феноменології як методології 

дослідження діяльності: ре-концептуалізація генерації знань; 

інтенціональність та життєвий світ, поняття Буття; живе тіло; 

потенціал для розкриття критичних ідей. Виходячи з таких координат 

аналітичної процедури дослідження діяльності набуває необхідних 

детермінант змісту та визначеності.  

Чітку диспозицію дієвості методу феноменології у дослідженні 

людської взаємодії в контексті соціуму, історії та культури проводить 

Г. Шуфрейдер (Gregory Schufreider, 1986 [3]). Автор зазначає: 

«Звичайно, це головна мета переформулювання питання буття з 

точки зору феноменологічного розкриття істот, що веде до обліку 

людського буття як Dasein, оскільки істота, яка дозволяє явитися 

феномену, дозволяє істотам представляти себе явищами так, 

наскільки це є за своєю природою образ для не-приховування свого 

«буття»; для виявлення тих онтологічних станів, які визначають 



Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021     
 

 

 121

конкретні види зустрічей, які ми здатні мати з істотами [32, с. 169]». 

Іншими словами, унікальність людського способу буття полягає у 

розумінні дійсності як антропорозмірної, антроповідповідної. Чи є це 

твердження фактом або предикацією самої дійсності, або вольовим 

рішенням людини відповісти однозначно складно. Але в ході такої 

постановки питання всі продукти людської діяльності за своєю 

сутністю не суперечать природі та логіці її існування.  

Дійсно, специфічно людський спосіб існування переважає міру 

доцільності природного. Але не обов’язково суперечить їй, або 

протистоїть.  Так, П. Вайтхед (Patrick Whitehead, 2015 [4]) аналізує 

вплив філософії «корреляціонізму» на основні постулати 

феноменологічної онтології. Корреляціонізм – це феноменологічна 

позиція, яка передбачає онтологічну первинність людського суб’єкта. 

Але автор наполягає, що феноменологічний метод не має за мету 

механізацію сутності та діяльності людини, феноменологія досліджує 

світ, який трансформується свідомістю. Іншими словами, гілетична 

(речовинна) феноменологія припускає наявність «не-людських» 

елементів у речах.  

Проблему натуралізму в феноменологічних дослідженнях 

вивчає Ш. Галахер (Shaun Gallagher, 2018 [5]). Згідно його висновків, 

постулати натуралізму значною мірою спростовують дієвість редукції. 

Такої ж позиції дотримується А. Баруа (Archana Barua, 2007 [6]), яка 

аналізує феноменологію як філософський напрям, в якому 

досліджуються відносини людини і світу в контексті конституції 

суб’єктивності та об’єктивності та ролі трансцендентного виміру в цих 

процедурах. Авторка зауважує, що на відміну від М. Гайдеггера, який 

називає предмет «фактичним» в горизонті його історичного 

становлення, Е. Гуссерль роль трансценденції вбачає у конституції 

«чистого его» та уявлень про світ. У роботі досліджуються два різних 
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способи філософствування: трансцендентальний та історизований, 

які мають метою з’ясування спільної задачі, а саме 

трансцендентального виміру значення.  

Унікальність людського буття в контексті натуральної онтології 

доводить також і Д. Р. Кербон (David R. Cerbone, 2016 [7]). Він вважає 

протиставлення натуралізму та феноменології необґрунтованим 

припущенням. На його думку, феноменологія є «вигнанням 

зсередини», тобто відкритою можливістю світобудування, загальним 

принципам якої нормативність людського життя, як то етика, цінність, 

або право не суперечить.  

Взаємодія суб’єкту з Іншим в дещо специфічному ключі описує 

П. С. Розенблатт (Paul C. Rosenblatt, 2007 [8]). Він вивчає 

феноменологічні аспекти відновлення після важкої втрати в рамках 

різних культур. Зазначається, що концепція відновлення та одужання 

набуває специфічних змістових характеристик у постмодерністській 

проекції, оскільки жодна концепція не є релевантною в якості 

найкращої та найдієвішої.  

Феноменологічний метод також дозволяє проаналізувати певні 

не вербальні ментальні конструкції. В дослідженні Г. М. Крейг 

(Gabriele M. Craig, 2009 [9]) проаналізовано ефективність 

феноменологічних методів у арт-терапії глухих та глухих із 

множинними порушеннями. На думку автора, емпатія як здатність 

розуміти та переживати чужий емоційний досвід є практичним 

втіленням теоретичної феноменології. В більш широкому 

епістемологічному вимірі К. К. МакГаха та П. А. ДʹУрсо (Kristina K. 

McGaha & Patricia A. D’Urso, 2019 [10]) впроваджують метод валідації 

як критично важливого елементу аналізу, що підвищує достовірність 

та строгість досліджень. Теоретичною основою застосування цього 

методу є інтерпретативна феноменологія. Контекстом валідації даних 
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слугує певний культурний домен, що визначає координати  та критерії 

інтерпретативної практики. Така практика інтерпретації не обмежена 

письмовим текстом, або семіотикою культурних об’єктів. Дієвість її 

застосування вирізняється більш широким спектром можливої 

доцільності, так і більшою кількістю ньюансів визначення смислу. В 

основі такої результативності практик феноменологічної інтерпретації 

лежить поняття інтенціональності свідомості. Гіпотезою дослідження 

слід назвати припущення, що специфіка структур інтенціональності 

зумовлена відповідним полем культури. 

Формулювання мети статті та завдань. Метою дослідження є 

аналіз комунікативого та компрегезивного досвіду феноменології 

культури Е. Гуссерля. Завданнями дослідження – обґрунтувати 

ефективність феноменологічного методу при вирішенні спектру 

проблем сучасної соціокультури прикладного та теоретичного 

характеру; обґрунтувати диференціацію комунікативного та 

компрегезивного досвіду як механізму формування у свідомості 

просторово-змістової перспективи сприйняття та розуміння світу.  

Виклад основного матеріалу статті. Інтенціональність 

розуміють як основну структуру, що формує предметність акту 

сприйняття. Весь досвід взаємодії зі світом є множиною окремих 

інтенціональних актів, в ході яких свідомість конституює координати 

визначення дійсності. Іншими словами, контекст культури визначає 

смислову конструкція для сприйняття, верифікації та інтерпретації 

речі. Проте думка про герметичний характер інтенціональності буде 

хибною. Гасло феноменології «Назад до речей!» красномовно 

відбиває принципову відмову від такого обмеження. В 

інтенціональних актах свідомості навколишній світ виступає як межа 

суб’єктивності, як корелят інтенціональних трансформацій взаємодії 

свідомості зі світом. 
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Іншими словами, свідомість сприймає речі, про існування і сенс 

яких вже знає. Проте така специфіка свідомості не означається 

відсутність можливості розширювати межі відомого та встановлювати 

якісно нові та сутнісні закономірності навколишнього світу. Здійснення 

цієї процедури можливе шляхом саморефлексії свідомості, критичної 

аналітики сутнісних структур окремих інтенціональних актів з метою 

верифікації їхнього змісту в перспективі категорій можливого та 

необхідного. В разі встановлення такого предметного відношення, в 

якому зв’язок емпіричного досвіду та адекватної смислової структури 

стійкий, маємо підстави стверджувати про достовірність такого 

знання, або його якісне зростання. Про стійкість такого зв’язку 

свідчитимуть окремі випадки предметного прояву, в яких загальна 

ейдетична варіація знаходитиме підтвердження. До речі, 

індивідуальний досвід є сукупністю таких інтенціональних «схоплень», 

в яких усталені культурою структури підтверджуються імплікативним 

сприйняттям процесів, явищ та речей. Іншими словами, культура 

формує у свідомості просторово-змістову перспективу сприйняття та 

розуміння світу.  

Але логічним наслідком такої концепції буде твердження, що 

межею пізнання є не фізіологія людини або об’єктивність світу, а 

швидше недостатність описово-дескриптивних, або змістовно-

конститутивних практик діяльності свідомості. Відносно цього 

твердження, принципово іншого змісту у феноменології культури 

набуває категорія простору. Згідно Е. Гуссерлю, простір є відносним 

відповідно до тих смислових структур, що визначають його предметне 

вираження. Тобто, об’єктивна відстань – це фікція, реальна відстань 

визначається змістом предметів, шо складають абстракцію простору.  

Аналітика часу також є плідною у феноменології. Для процедури 

усвідомлення часу Е. Гуссерль пропонує поняття пра-імпресії, 
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ретенції та протенції. Континуальне теперішнє автор називає пра-

імпресією, кожен інтенціональний акт є пролонгованою множиною 

пра-імпресивних миттєвостей. Модус ретенціальності є фактом 

співпадіння пра-імпресивного враження із смисловою структурою його 

оформлення. Це момент здійснення-усвідомлення-розуміння 

предметності інтенціонального акту. Ретенціональна свідомість 

проектує перспективу очікувань, або протенцію: те відчуття-

очікування часу, коли майбутні події вірогідно відбуватимуться згідно 

певної смислової структури. Гуссерль таку єдність різних модусів 

темпоральності називає «конкретним живим теперішнім» («konkrete 

Lebensgegenwart»), або «оригінальним часовим полем» («originіres 

Zeifeld») [11, с.55]. 

Подібна диференціація часу та простору є координатами 

реалізації феноменологічної редукції. За допомогою 

феноменологічної редукції стає можливим розрізнити натуральну та 

персональну установки, що знаходять свій прояв у повсякденному 

житті. Показовим є той факт, що кожна з цих установок передбачає 

власну область предметності. Це означає, що інтенціональна 

предметність конструюється різними техніками: природною, тобто 

натуральною процедурою сприйняття (не-рефлексивною по своїй 

суті); та персональною, на основі індивідуальних смисло-ціннісних 

структур свідомості.  

Натуральна установка сприйняття ґрунтується на абстракціях 

об’єктивного простору-часу, їхньої протяжності та кореляції. В 

контексті конститутивної діяльності свідомості така установка формує 

уявлення про межу суб’єктивності, загальний навколишній світ над-

персональних сутностей. Напевно, це і є горизонт соціальності у 

свідомості, спрямованості суб’єктивності до уявної або реальної 

спільноти індивідуальностей зокрема.  
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Е. Гуссерль пропонує два можливих шляхи інтенціональних 

актів, за допомогою яких встановлюється наявність та вплив над-

персональної спільноти. Перший він називає «компрегензивним», і 

його специфіка полягає у спільності дієвих практик взаємодії 

суб’єктивностей в єдиному навколишньому світі як одне з одним, так і 

з множиною матеріальних предметностей. Другий механізм – 

«комунікативний», або рівень взаємодії на основі спільних знакових 

систем.  

Компрегезивний досвід є рефлексією суб’єктивності в ході 

взаємодії із іншими суб’єктивностями. Іншими словами, інтенціональні 

зв’язки про досвід Іншого є не тільки інтеріоризованими формами 

культури, історії, соціальності та абстракції будь-якого порядку, але і 

єдиною можливістю конституювання самості «Я». Якщо 

комунікативний досвід є інтеракцією взаємодії, то компрегензивний 

досвід є своєрідним модусом апперцепції. Іншими словами, 

комунікація є спільним простором медіації, а компрегензія – 

простором конституювання сенсу. І в цьому ракурсі натуральна та 

персональна установки поєднуються, адже припис предикацій 

предметам здійснюється на основі змістовних моделей власної 

суб’єктивності.  

Спільне, або загальне поле компрегензивного досвіду є 

універсаліями цінності, значення та сутності. Умовно його доцільно 

співвіднести із класичним визначення культури. Комунікативний 

досвід реалізується в площині активної взаємодії суб’єктивностей, що 

складається як зіткнення різних ціннісних та поведінкових імперативів. 

Такий спосіб суб’єктивного досвіду доречно ототожнити із соціумом, 

адже комунікація в такому контексті є горизонтом експлікації 

соціальності як прагнення до взаємодії, взаєморозуміння з Іншим, 

синхронізації спільних зусиль в навколишньому життєвому світі. Тому 
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цілком логічно, що Е. Гуссерль відмовляється від природної 

каузальності в інтерпретації людських вчинків.  

Разом з тим зауважимо відмову автора від абстрактного 

розуміння культури. Для пояснення та обґрунтування змісту цього 

феномену Гуссерль застосовує поняття Життєвий світ (Lebenswelt). 

Зміст цього концепту означає простір когерентного досвіду спільноти, 

або спільний горизонт узгодження суб’єктивностей. Іншими словами, 

Життєвий світ  - це поле визначення та конституювання спільних 

цінностей та спільних моделей діяльності в контексті її 

цілепокладання. Хибною буде думка про гомогенність або унітарність 

такого поля. Безумовно, смислоутворення та цілепокладання у 

життєдіяльності відбувається в межах певної парадигмальної, або 

епохальної конструкції, що не виключає протиріч емпіричної множини 

інтерпретаційних уподобань. Цю диференціацію доречно 

проілюструвати різницею формальної та матеріальної онтології в 

термінології Е. Гуссерля. Різниця факту та сутності є свого роду 

запобіжником етичного релятивізму, а також апологією істини в 

інтенціональних актах верифікації предметності. Згідно Гуссерлю, 

визначення сутності предмету або факту відбувається в межах 

«регіону предметності», або певної категоріальної єдності: часу, 

протяжності, речовини або зовнішності. Іншими словами, плюралізм 

фактологічних визначень окремих емпірій формалізується в 

ієрархізовану систему родо-видових відповідностей, що пов’язані між 

собою відношеннями генералізації. Відповідно до таких тверджень 

стає очевидним, що прояв людської активності є, по суті, створенням 

іншого виміру реальності, її якісно нової модифікації, або простору 

змістовної визначеності. 

На основі такої диференціації сутності та фактології стає 

затребуваним розмежування різних інтенціональних адресацій 
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суб’єктивності, а саме зв’язку понять горизонту, що не тотожне 

поняттю Життєвого світу. Так, Гуссерль називає три різновиди 

горизонту: внутрішній, в сенсі інтеріоризованих норм та стереотипів 

сприйняття та оцінки; зовнішній горизонт, або сфера предметності та 

плинності формалізації речовини; та універсальний горизонт як 

локалізацію потенційного досвіду та мотивації суб’єкта. Очевидним 

буде висновок, що в концепті універсального горизонту має місце 

феноменологічна інтерпретація категорії трансцендентального. 

Дійсно, безпосередня залученість суб’єктивності в щоденні практики 

не вичерпує змісту самої суб’єктивності, вона містить певний 

«нерозчинний осад» у вигляді рефлексії та абстракції. Відповідно, 

аналітиці свідомості доступні не тільки безпосередньо процеси 

конституювання сенсу в інтенціональних актах взаємодії із 

предметністю, але і самі принципи такого конституювання. В фокусі 

такої логіки маємо можливість розрізнити універсальність способів 

такого «схоплення» світу, або метафізичний план культури, та його 

парадигмальність, або історико-соціальну обумовленість. В діалектиці 

цих вимірів має місце динаміка існування універсального горизонту 

суб’єктивності. 

Висновки. Поділ та специфікація горизонтів є спекулятивним 

методом розрізнення єдиного інтенціонального досвіду суб’єктивності, 

який не обмежений протяжністю та плинністю часу і простору. Ця 

диференціація потрібна для висвітлення багатошаровості Життєвого 

світу суб’єкта. Або іншими словами, для обґрунтування 

платонівського фундаменталізму лексикою феноменологічної 

методології. Цим і пояснюється констатація функції феноменологічної 

редукції як реанімації трансцендентальної сутності свідомості в 

латентному вимірі предметного світу.  
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Трансцендентальність у феноменології Гуссерля комунікаційно 

обумовлена. Згідно його концепції, обґрунтуванням можливості 

рефлексії, здатності виносити судження, виносити свою думку та 

розуміти інших слугує первинне, або фундаментальне «ми-

відношення». Іншими словами, цю специфіку суб’єктивності доцільно 

ототожнити із феноменом соціальності. Дійсно, інтенціональність 

свідомості можлива у діалогічному просторі інтерсуб'єктивності, або 

просторі «зустрічі» Его з Іншим.  

Отже, основним поняттям феноменології культури Е. Гуссерля є 

конституювання як інструмент упорядкування та організації 

трансцендентальним суб’єктом як світу природи, так і світу ідеальних 

сутностей, світу культури. Згідно такої логіки навколишній світ 

(Umwelt) не дається суб’єкту безпосередньо, а виключно крізь призму 

ментальних конструкцій акумульованого історичного досвіду, тобто 

культури. Тому первинною данністю взаємодії суб’єкта з реальністю є 

Життєвий світ (Lebenswelt), який поєднує хаотичність сприйняття із 

конституціями інтенціональної активності. Відповідно, рушієм 

людської активності проголошено навіть не природну каузальність та 

доцільність, а мотивацію як механізм цілепокладання та онтології 

цінності.  
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The purpose of this article was to substantiate the creation of a 

comprehensive program of psychological support for combatants and their 

families. The article proposes a model of a comprehensive program of 

psychological support of combatants with long-term consequences of 

stressors and their families, with an analysis of its components. 

It is also noted that the prospect of further research will be aimed at 

studying the features of selection and effective use of tools for 

psychological rehabilitation, in order to further use them to build more 

effective rehabilitation measures to overcome the psychological trauma of 

combatants. 
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traumatic stress disorder, combat stress, combat trauma. 

кандидат психологічних наук, Попелюшко Р. П. Комплексна 

програма психологічного супроводу комбатантів учасників бойових 

дій/ Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 

Україна, Київ 

Метою даної статті, було здійснення обґрунтування 

створення комплексної програми психологічного супроводу 

комбатантів учасників бойових дій та їх сімей. У статті було 

запропоновано модель комплексної програми психологічного 
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супроводу комбатантів з віддаленими наслідками стресогенних 

впливів та їх сімей, з аналізом її складових частин.  

Також зазначено, що перспективу подальших наукових 

досліджень буде спрямовано на вивчення особливостей підбору та 

ефективного застосування інструментів психологічної 

реабілітації, з метою подальшого використання їх для побудови 

більш ефективних реабілітаційних заходів щодо подолання 

психологічної травматизації комбатантів. 

Ключові слова: комбатант, психологічних супровід, 

реабілітація, посттравматичний стресовий розлад, бойовий 

стрес, бойова травма.  

 

Загальна постановка проблеми та її зв’язок із важливими 
науковими або практичними завданнями. Одним з основних 

психотравмуючих впливів бойових дій є тривале перебування 

комбатанта в умовах специфічного бойового стресу, що накладає свій 

негативний відбиток на емоційно-вольову сферу особистості та на 

систему ціннісних орієнтацій. В період участі у бойових діях стрес 

виконує певну позитивну, захисну і життєзберігаючу функцію для 

людини, проте після повернення до мирного життя, стрес стає 

негативним, руйнівним фактором в силу постстресових реакцій. 

Комбатанти, у яких відзначаються реакції ПТСР, потребують медико-

психологічної допомоги. 

Військовослужбовці, що повернулися із зони проведення 

військових дій стикаються з відсутністю суспільної вдячності за чесно 

виконаний військовий обов’язок, за готовність жертвувати життям 

заради його виконання. Декларована державою цінність - 

«відновлення територіальної цілісності» території України - далеко 

неоднозначно заломлюється в суспільній свідомості і підтримується 



Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021     
 

 

 135

нею. Проблема ПТСР у комбатантів, не тільки не має необхідного 

соціального середовища для успішного вирішення, а й значною мірою 

ускладнюється, через відсутність у суспільстві єдиної політики 

підтримки комбатантів. Комбатанти, які повернулися з АТО-ООС, 

істотно відрізняються від інших військовослужбовців. В них вже 

сформувалася зовсім інша система цінностей, інший рівень духовного 

розвитку, при якому загострюються інтуїтивні відчуття нещирості 

відносин, фальші, корисливих прагнень по відношенню до них. 

Ці, так звані «вторинні стреси» цивільного життя, поєднуючись з 

«первинними стресами» АТО-ООС, можуть призвести до формування 

віддалених наслідків посттравматичних стресових розладів, які різко 

посилюватимуть соціальну дезадаптацію колишніх 

військовослужбовців. 

Проблеми, пов’язані із психологічною реабілітацією комбатантів, 

повинні вирішуватися через створення комплексної програми 

супроводу, як сукупності медичних, соціальних, психологічних та 

інших заходів, спрямованих на відновлення і розвиток усіх умов 

нормальної соціально-психологічної життєдіяльності комбатантів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 

вивчення та впровадження соціально-психологічної реабілітації 

комбатантів, які зазнали ПТСР, були висвітлені: Волошиним В.М. [1], 

Доморацьким В.А. [2], Ілащук О.В. [3], Караяні О.Г. [4], Лінським І.В, 

[5], Овчинікова Б.В. [6], Пушкарьовим А.Л. [2], Тімченко О.В. [7], Д. 

Вільсоном [8], М. Горовіцом [9]. 

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячена стаття, актуальність проблеми. Необхідно 

також зазначити, що вже назріла необхідність створення державної 

комплексної, системи соціально-психологічної та соціально-

професійної реабілітації комбатантів, які беруть або брали участь в 
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військових діях, які перенесли бойові психічні та фізичні травми, і 

виділенням їх в особливу групу соціально-психологічного ризику.  

Створення такої комплексної, уніфікованої системи 

психологічного супроводу, дозволить цілеспрямовано здійснювати 

заходи щодо забезпечення збереження фізичного та психічного 

здоров’я комбатантів, забезпечить профілактику віддалених наслідків 

стресогенних впливів, та буде сприяти психологічній підтримці 

колишніх та теперішніх військовослужбовців при адаптації чи 

реадаптації до мирних умов життя. 

Метою даної статті є обґрунтування створення комплексної 

програми психологічного супроводу комбатантів учасників бойових дій 

та їх сімей. 

Виклад основного матеріалу статті. Структура авторської 

моделі організації та здійснення комплексної програми психологічного 

супроводу комбатантів з віддаленими наслідками стресогенних 

впливів та їх сімей включає методологічний і практичний блоки. 

Графічне зображення моделі системи організації та здійснення 

комплексної програми психологічного супроводу комбатантів з 

віддаленими наслідками стресогенних впливів та їх сімей 

представлено на рис. 1. 

Зупинимося більш ґрунтовно на характеристиці виокремлених 

блоків моделі системи. Методологічний блок передбачає 

обґрунтування понятійно-категоріального апарату комплексної 

програми психологічного супроводу комбатантів з віддаленими 

наслідками стресогенних впливів та їх сімей.  

Варто зауважити, що кожен учасник бойових дій повинен 

проходити і психологічну і медичну реабілітацію. Таким чином, під 

психологічним супроводом комбатантів та їх сімей, слід розуміти 
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цілісну медико-психологічну реабілітацію і соціальну підтримку 

комбатантів та їх соціального оточення. 

При роботі з комбатантами, що зазнали травматичного досвіду, 

групова психотерапія, найбільш частий варіант терапії для 

комбатантів із ПТСР. Вона, як правило, поєднується з 

індивідуальними формами психотерапевтичної корекції. У роботі з 

комбатантами з ПТСР використовуються як групи відкритого так і 

закритого типу. Але, варто пам’ятати, що найбільша кількість відмов 

від проведення психотерапії спостерігається саме серед комбатантів 

із ПТСР. До певного моменту вони не вважають себе хворими і 

потрапляють у поле зору фахівців, як правило, із приводу 

коморбідних розладів [3]. 

Індивідуальні і групові форми терапії, комбатантів з ПТСР, 

спрямовані на досягнення таких терапевтичних цілей: 

- зниження почуття ізоляції і забезпечення почуття 

приналежності, комфорту і підтримки; 

- повторне переживання травми в безпечному просторі з 

терапевтом і групою; 

- спостереження за тим, як інші комбатанти (члени групи) 

переживають спалахи інтенсивних афектів; 

- афективна переоцінка травматичного досвіду комбатантом; 

- забезпечення соціальної підтримки і можливості розділити з 

іншими комбатантами емоційні переживання; 

- створення нової когнітивної моделі життєдіяльності; 

- зменшення почуття провини або сорому, розвиток довіри, 

здатності розділити горе і втрату; 

- можливість бути у ролі того, хто допомагає, розвиток «відчуття 

ліктя»; 
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Рис. 1. Модель організації та здійснення комплексної 

програми психологічного супроводу комбатантів з віддаленими 
наслідками стресогенних впливів та їх сімей 

 

- подолання почуття власної малоцінності; 
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- можливість працювати з «секретом», ділитися з кимось 

інформацією про себе; 

- зміцнення впевненості в тому, що прогрес у терапії можливий; 

- одержати можливість скласти власне уявлення про реальність 

змін, що відбуваються з кожним членом групи [5]. 

При психологічній реабілітації комбатантів з ПТСР, 

використовують різні методи і техніки психодинамічної, поведінкової, 

когнітивної, гіпносугестивної терапії, гештальт-терапії, 

нейролінгвістичного програмування, арт-терапії, логотерапії, 

психодрами і інші методики. При цьому, ці методи орієнтовані на: 

- відреагування переживань комбатанта, пов’язаних зі спогадами 

про психотравмуючі бойові події; 

- усвідомлення і осмислення тих подій, які стали причиною 

зміненого психічного стану; 

- прийняття того, що сталося як невід’ємної частини життєвого 

досвіду; 

- актуалізація поведінки комбатанта, необхідної для подолання 

негативних наслідків бойового стресу і реадаптації до змінених 

внутрішніх і зовнішніх умов життєдіяльності [2]. 

Якщо комбатант із ПТСР не отримав користі чи очікуваного 

результату від декількох курсів комплексної реабілітації, необхідно 

розглянути застосування інших заходів психосоціальної реабілітації, 

для запобігання або зниження рівня інвалідності чи непрацездатності, 

пов’язаної з ПТСР, та для сприяння відновленню, соціальній інтеграції 

та покращенню якості життя.  

Отже, картина психічного стану і поведінки комбатанта, яка 

отримала назву «синдром посттравматичного стресу» [4], описує 

певний спосіб існування особистості в цьому світі. Найчастіше при 

роботі з даними синдромом використовуються методи соціально-
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психологічної реабілітації та адаптації. Ідея, закладена в поняття 

«психологічна реабілітація», передбачає, що отримавши психічну 

травму комбатант повинен змінити свою поведінку так, щоб 

включитися в мирне життя [4]. 

Виходячи з цього, ми зауважуємо, що процес реабілітації 

комбатантів повинен проходити не лише в руслі відновлення 

втрачених функцій організму і соціальної реадаптації. Значну частину 

уваги потрібно приділити виробленню нових навичок та вмінь, перш 

за все у сфері комунікації. Це надасть змогу комбатантам, інтегрувати 

отриманий під час бойових дій досвід, в мирне життя.  

У процесі реабілітації, крім психологів, обов’язково повинні 

приймати участь медики та фізичні реабілітологи. Перш за все їх 

участь необхідна при гострих психічних та фізичних розладах, де 

потрібно застосовувати медпрепарати та фізіотерапію. Також у 

багатьох комбатантів спостерігаються психосоматичні захворювання. 

Для їх ефективного лікування слід об’єднати психологічні, 

медикаментозні та фізіотерапевтичні засоби. 

Отже, «супровід» це комплекс заходів, які реалізовуватимуться з 

метою надання психологічних послуг громадянам, які беруть чи брали 

участь у АТО-ООС на сході України та членам їх сімей. 

Так як психологічний фактор при ПТСР виступає як один з 

етіологічних, то його корекція в значній мірі збігається зі змістом 

психотерапії - одного з компонентів лікувального і реабілітаційного 

процесу. Тому реабілітаційна програма, як складова психологічного 

супроводу комбатантів, в основному повинна бути спрямована на: 

- досягнення об’єктивності власної оцінки; 

- корекцію «Я»; 

- реабілітацію «Я» у власних очах і досягнення впевненості в собі; 
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- отримання навичок рівноправного спілкування, здатності до 

запобігання і вирішення міжособистісних конфліктів; 

- корекцію системи цінностей, потреб, їх ієрархію;  

- приведення рівня домагань у відповідність зі своїми 

психофізичними можливостями; 

- корекцію ставлення до інших, досягнення здатності до емпатії та 

розуміння пережитих іншими станів і їх інтересів; 

- корекцію неадекватного способу життя та пригніченості [7]. 

Після закінчення проходження програми психологічної 

реабілітації, виходячи з досвіду країн НАТО, в рамках психологічного 

супроводу, обов’язково повинно бути регулярне обстеження 

комбатантів - через: 1 місяць, 3 місяці, півроку, рік. 

Програма психологічного супроводу буде значно ефективнішою, 

якщо до неї включити роботу зі сім’ями комбатантів. Вона може 

проводитись як у реабілітаційних центрах, так і за місцем проживання 

сім’ї комбатанта. 

Супровід і соціальний супровід зокрема, включає такі основні 

форми та методи соціальної роботи, як: індивідуальна робота, 

соціальне навчання, соціально-психолого-педагогічна та юридична 

підтримка, консультування [10]. А реалізація психологічного 

супроводу комбатантів та їх сімей, передбачає здійснення певних 

послідовних етапів, а саме: 

1. Початковий - діагностика (виявлення ПТСР у комбатантів);  

2. Надання психолого-соціальної допомоги або підтримки 

комбатантам та їх сім’ям; 

3. Завершальний - оцінка отриманих результатів. 

Отже, спираючись на зазначені основи, модель системи 

психологічного супроводу комбатантів з віддаленими наслідками 

стресогенних впливів повинна включати: діагностику наслідків 
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стресогенних впливів; психологічне консультування; психокорекційну 

роботу, навчання навичкам саморегуляції, соціально-психологічні 

тренінги, допомога у професійному самовизначенні, профорієнтація в 

цілях перенавчання та подальшого працевлаштування. 

Тобто, в якості форми проведення психокорекційної роботи з 

комбатантами з віддаленими наслідками стресогенних впливів та їх 

сім’ями, пропонуємо програму психологічного супроводу 
комбатантів та їх сімей. 

Цілі програми психологічного супроводу повинні поділятися на 

первинні і вторинні. Первинні цілі пов’язані із звільненням комбатанта 

від основних симптомів ПТСР. Вторинні цілі повинні включати в себе 

філософію поведінки, яка, якщо її прийняти, дасть комбатанту 

можливість прожити довгі роки щасливого і емоційно здорового життя. 

Первинні цілі. Після закінчення програми у комбатантів повинні 

бути зведені до мінімуму: відчуття роздратування, гніву і ворожості; 

стан депресії; відчуття тривоги, несвідомого страху; почуття провини. 

Крім того, необхідно навчити комбатантів та їх рідних і близьких 

методу самоспостереження і самооцінки; це дозволить їм в 

майбутньому нейтралізовувати негативні емоції. 

Вторинні цілі передбачають: 

- керування самим собою - комбатант бере на себе 

відповідальність за своє життя. При цьому кожен повинен в більшості 

випадків самостійно, не звертаючись ні до кого за допомогою, 

вирішувати свої проблеми; 

- інтерес до самого себе - комбатант дбає в першу чергу про 

самого себе. Тобто він не жертвує собою в ім’я інтересів інших людей 

та якщо він здатний насолоджуватися свободою від страждань і 

обмежень, комбатант повинен створити світ, в якому поважають всі 

права людини; 
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- гнучкість комбатанта, зберігає відкритість до світу та готовність 

до змін. Він здатний скористатися сприятливою можливістю чи 

щасливим випадком, як тільки вони випадуть; 

- вміння ризикувати - тобто комбатант вміє і знає як ризикувати, 

але це не безрозсудний ризик, він всіляко прагне подолати рутину 

життя, знайти справу до душі, навіть якщо успіх не гарантований; 

- терпимість до чужої думки - комбатант визнає за іншими право 

помилятися. Адекватна особистість мириться з тим, що люди 

недосконалі; вона приймає як належне всі неминучі помилки, які всі 

роблять в житті, не звинувачуючи інших і не прагнучі їх покарати; 

- визнання себе як особистості - це життєлюбний комбатант, він 

не дає оцінки ні самому собі в цілому, ні своїм достоїнствам, ні своїм 

значенням для оточуючих, ні своїм зовнішнім успіхам або 

досягненням. Комбатант приймає або відкидає ті чи інші форми своєї 

поведінки, але не себе як особистість в цілому; 

- залучення - особистість завжди захоплена чимось поза самою 

себе, вона вважає за краще творчу роботу або роботу з людьми, ці 

інтереси і захоплення наповнюють життя сенсом, метою і радістю; 

- пізнання мінливості буття - особистість визнає, що живе в світі 

невизначеності, ймовірності та випадковості. Вона вважає, що це 

робить життя швидше захоплюючим, захоплююче цікавим, ніж 

жахливим; 

- наукове мислення - комбатант відрізняється об’єктивним, 

раціональним і науковим мисленням. Він застосовує закони логіки як 

до себе, так і до оточуючих, і в наслідок цього він здатний впливати на 

свої емоції за допомогою свідомості та мислення. 

Виходячи з цього, комплексною метою запропонованої нами 

програми, психологічного супроводу комбатантів з віддаленими 

наслідками стресогенних впливів, які пережили екстремальний досвід 
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бойових дій у АТО-ООС та їх сімей, є позбавлення від симптомів 

посттравматичного стресового розладу, досягнення емоційного і 

психофізіологічного здоров’я і зміна взаємовідносин з навколишнім 

світом. Ці цілі нероздільні, тому що, досягнення будь-якої однієї з цих 

цілей, неможливе без досягнення всіх інших. 

Завдання програми полягає у розробці та проведенні 

спеціальних заходів, які б включали завдання і вправи для корекції чи 

формуванням стресостійкості та адекватності самооцінки, зниження 

тривожності та конфліктності, підвищення комунікативних вмінь, 

нормалізації психофізіологічних станів тіла у комбатантів.  

Задачами програми психологічного супроводу комбатантів та 
їх сімей є: 
- подолання посттравматичних реакцій;  

- підвищення рівня самоконтролю; 

- формування адекватної самооцінки;  

- відновлення особистісної інтегрованості;  

- вироблення комунікативних навичок; 

- формування вміння адаптуватись до змін у соціокультурному 

просторі; 

- навчання навичкам взаємодії з сім’єю та колегами по роботі; 

- допомога у створені сприятливого психологічного клімату в сім’ї;  

- допомога у вирішені соціальних проблем сім’ї. 

На нашу думку, об’єктом програми психологічного супроводу 

повинні стати комбатанти з віддаленими наслідками стресогенних 

впливів та члени їх сімей. 

А предметом програми психологічного супроводу виступають 

форми і методи реадаптації та реабілітації комбатантів, які 

перебувають під дією віддалених наслідків стресогенних впливів та їх 

сім’ї. 
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У практичному блоці комплексної програми психологічного 

супроводу комбатантів з віддаленими наслідками стресогенних 

впливів та їх сімей, відображені етапи проведення та види робіт цієї 

комплексної програми психологічного супроводу.  

Програма психологічного супроводу комбатантів з 

віддаленими наслідками стресогенних впливів та їх сімей, включає: 

1-й етап. Початковий (діагностика). 

Метою початкового етапу програми психологічного супроводу є 

діагностика віддалених наслідків стресогенних впливів у комбатантів.  

Даний етап передбачає такі види роботи, як: 

- Діагностика віддалених наслідків стресогенних впливів у 

комбатантів. Тобто, використання вже адаптованого комплексу 

діагностичних методик [11] та розподіл учасників діагностування на 

контрольну та експериментальну групи, для перевірки ефективності 

застосування заходів реабілітаційного характеру які будуть включені і 

застосовані до експериментальної групи під час здійснення 

психологічного супроводу комбатантів та їх сімей; 

- Встановлення позитивного контакту психолога з 

комбатантом. Тобто встановлення комфортної та безпечної 

атмосфери, тісного емпатійного зв’язку з комбатантом, теплих та 

довірливих відносин. 

Після проведення початкового етапу, а саме виявлення 

особливостей прояву віддалених наслідків стресогенних впливів, 

встановленні довірливих відносин та формування безпечного, 

позитивного ставлення до участі у програмі, можливе подальше 

залучення комбатантів та їх сімей вже до наступного етапу програми 

психологічного супроводу. 

2-й етап. Надання психолого-соціальної допомоги або 
підтримки комбатантам та їх сім’ям. 
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Метою даного етапу програми психологічного супроводу є 

здійснення заходів по реадаптації та реабілітації комбатантів з 

віддаленими наслідками стресогенних впливів та їх сімей. 

Даний етап передбачає такі види роботи, як: 

1. Індивідуальні та сімейні консультації. Даний вид роботи з 

комбатантами та їх сім’ями передбачає: 

- Індивідуальне консультування з тих або інших, психологічних чи 

соціальних проблем, обговорювання тих або інших психоемоційних 

станів в яких перебуває чи перебував комбатант. Консультування 

близьких та рідних комбатантів з приводу як їх власних 

психоемоційних станів та переживань, так і станів самого комбатанта. 

Під час психокорекції негативних наслідків перебігу ПТСР, 

необхідно допомогти комбатанту пропрацювати проблеми і подолати 

симптоми, які виникають в результаті повторної травматизації, 

допомогти безпечно інтегрувати травматичний досвід у його 

особистісну структуру. Це призведе до можливості самостійно 

впоратись з психоемоційними реакціями та станами, які раніше були 

непідконтрольні; 

- Робота з захисними механізмами, які підсвідомо задіює 

комбатант, при витісненні травматичної події з поля свідомості чи 

амнезії на неї. Тобто, надання можливості комбатанту в першу чергу, 

усвідомити існування власних захисних механізмів та їх особливостей 

прояву та впливу на його психоемоційний стан та поведінку. А по-

друге, дати можливість висловитись, проартикулювати і врешті решт 

позбутися тих думок чи психоемоційних реакцій які виникають у 

комбатанта при ментальному, емоційному чи фізіологічному 

поверненні до травматичної ситуації отриманої під час перебування у 

зоні бойових дій; 
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- Робота з ціннісними орієнтаціями, передбачає, що після 

повернення із зони проведення бойових дій, у комбатантів зазнає 

деякої деформації чи повністю зміниться пріоритетність ціннісних 

орієнтацій, що в свою чергу буде деструктивно впливати на їх 

психоемоційний стан та прийняті рішення у поза воєнний час. А це 

призведе до дезадаптаційних процесів як у сімейних 

взаємовідносинах так і в соціальних. Тому робота психолога з 

актуальними ціннісними орієнтаціями комбатанта, є необхідною 

умовою його психологічної реабілітації; 

- Обговорення цілей та мети програми супроводу, передбачає 

формування у комбатанта позитивного ставлення до участі у програмі 

та запропонованих адаптативних, психокорекційних та 

реабілітаційних заходів, формування з комбатантів 

експериментальної групи, груп для участі у психокорекційних заходах; 

- Освіта і самоосвіта, допоможе комбатанту та його сім’ї якісно 

змінити своє життя, наситить їхнє життя необхідною інформацією про 

психоемоційні стани людей які страждають від віддалених наслідків 

ПТСР, що в свою чергу знизить бар’єр непорозуміння між членами 

сім’ї комбатанта, змінити чи удосконалити професійну (не військову) 

кваліфікацію, вирішити питання з працевлаштуванням (після 

звільнення у запас) комбатанта, а отже звести до прийнятного, для 

комбатанта, мінімуму прояви ПТСР; 

- Формування позитивної самооцінки, психологом у комбатанта, 

передбачає, психокорекційний процес усвідомлення комбатантом 

того, що, виконуючи свій професійний обов’язок в зоні проведення 

бойових дій, він усвідомлено виконував важливу місію по захисту 

цілісності власної держави, її громадян і власного життя від посягання 

з боку проросійських сил. Відповідно до цього, у нього сформується 

(якщо ще не сформувалася) власна внутрішня позиція, щодо подій в 
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яких він безпосередньо брав участь. Тому, на основі цієї позиції, 

комбатанту буде легше чинити внутрішній опір впливу «фейковій» 

інформації, що надходить з Інтернету, деяких медіа-ресурсів та 

друкованих видань і неоднозначної громадської думки. Саме це 

дозволить комбатанту зберегти стан психічної рівноваги і запобігти 

виникненню повторної травматизації та когнітивного дисонансу. 

2. Групова психокорекція. 
Даний вид роботи з комбатантами та їх сім’ями передбачає: 

- Амбулаторна програма психологічної реабілітації. Дана 

програма, не ставить собі за мету глибоку зміну особистості 

комбатанта, але може стати унікальним інструментом, що дає 

комбатанту можливість самостійного вивчення і зміни самого себе і 

свого життя. 

Програма складається з трьох блоків, які органічно 

переплітаються і доповнюють один одного. З позиції генетико-

психолого-аксіологічного підходу, діяльність людини визначається як 

зовнішніми обставинами, так і внутрішніми властивостями та 

цінностями, властивими даній особистості.  

Тому, в запропонованій програмі психологічної реабілітації 

комбатантів, робота здійснюється за трьома основними напрямками: 

робота з особистісними якостями і цінностями та робота з тілом 

(психосоматика) комбатанта. 

Дана програма проводиться на протязі 14 днів, на базах 

амбулаторних закладів, закладів рекреаційного характеру та 

реабілітаційних центрах для воїнів та ветеранів АТО-ООС.  

Під час здійснення програми психологічної реабілітації 

комбатантів, перед спеціалістами постануть такі завдання, як: в 

перший день програми встановлення контакту з клієнтами-

комбатантами в процесі спочатку індивідуальної роботи (діагностика 
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та бесіда) а потім групової (тренінг, терапевтичне заняття) роботи. З 

другого по тринадцятий день, в першій половині дня проводяться 

групові психотерапевтичні заняття, а в другій половині дня 

відбуваються психотренінги та індивідуальні консультації за запитом 

комбатантів, арт-терапевтичні чи естето-терапевтичні заняття. В 

останній день проводиться повторна діагностика комбатантів. 

Основними методами, які пропонуються до використання у 

комплексній програмі психологічної реабілітації комбатантів, є: 

когнітивна психотерапія; логотерапія, тілесно орієнтована 

психотерапія; естетотерапія; фізіотерапія; арт-терапія; натур-терапія; 

- Тренінги як форма активного навчання навичкам поведінки, є 

необхідною умовою психологічної реабілітації комбатантів. Оскільки 

тренінг дає можливість комбатанту сформувати нову чи відкоригувати 

деформовану (в наслідок віддалених впливів на нього травматичних 

подій) навичку поведінки у власній сім’ї чи суспільстві.  

На тренінгах комбатанту будуть пропонувати виконати ті або інші 

вправи, рольові ігри, кейси та завдання орієнтовані на: розвиток 

здібності усвідомлювати відчуття іншої людини при різних способах 

спілкування; розвиток вмінь встановлення першого контакту; розвиток 

навиків безконфліктної поведінки; розвиток компетентності в 

спілкуванні; визначення якостей необхідних для спілкування, розвиток 

комунікативних навиків, формування позитивного відношення до 

себе; усвідомлення своїх позитивних та негативних якостей, зняття 

напруження, тривоги; вироблення нових форм поведінки та вмінь які 

допомагають позбутись стану тривоги і страху та справлятись з 

сильним емоційним збудженням; розвиток взаємоповаги, 

доброзичливості, терпимості; формування вміння конструктивно діяти 

в конфліктних ситуаціях, здібності усвідомлювати свій емоційний стан, 
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розвиток здібностей для створення власних способів ефективної 

комунікації, розвиток особистісної стійкості до конфліктів; 

- Проведення конференцій, круглих столів де комбатанти 

зможуть брати активну участь у обговоренні тих чи інших соціальних 

чи психологічно важливих для них питань. Метою цих заходів є перш 

за все інформування, що дозволить комбатантам розширити свій 

життєвий простір, свій світогляд у вирішенні тих чи інших нагальних 

соціально-психологічних проблем; 

- Освітні лекційні заняття. Ознайомлення учасників програми 

супроводу з загальними та специфічними проблемами які притаманні 

комбатантам з ПТСР. Отримані в ході лекційних занять знання, 

допоможуть усвідомити комбатантам та їх сім’ям, що їх проблеми 

типові і що вони потребують вирішення; 

- Залучення до діяльності ветеранських організацій. Для 

комбатантів слід створювати певні умови, коли вони самі починають 

підтримувати зв’язок з бойовими побратимами, надавати один одному 

допомогу у вирішенні соціально-психологічних та побутових питань. 

Дана підтримка є невід’ємною складовою післявоєнної психологічної 

реабілітації комбатантів. 

3. Залучення до суспільно-корисної діяльності.  
Залучення до суспільно-корисної діяльності є дієвим видом 

роботи з психологічними ознаками перебігу ПТСР і його симптомами. 

Даний вид роботи, дозволяє комбатантам та їх сім’ям, отримати 

новий досвід соціально-значущих суспільних комунікацій, підвищує їх 

рівень самоосвіти, формує чи корегує систему ціннісних орієнтацій, 

сприяє успішній реінтеграції в суспільство та подоланню віддалених 

наслідків стресогенних впливів. 

Даний вид роботи з комбатантами та їх сім’ями передбачає: 
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- Проведення тематичних зустрічей з комбатантами. 

Відбувається залучення учасників бойових дій, які можуть поділитися 

своїми спогадами, про військову службу, та передати молодому 

поколінню (школярі старших класів, студенти професійно-технічних та 

вищих закладів освіти) свій бойовий досвід. Це дасть змогу 

комбатанту розповісти про значні події, що відбувалися в його житті, 

підвищити свою значущість та самооцінку; 

- Організація культурно-масових заходів включає: відвідування 

кінотеатрів та театрів, концертних програм за участю виконавців 

солдатської пісні, виїзди на природу тощо. Дані заходи, дають змогу 

комбатантам, розкрити свій власний творчій потенціал та 

організаторські здібності, бути не тільки пасивними учасниками але й 

безпосередньо брати участь в їх організації; 

- Підтримка громадських організацій. Комбатантам, які 

страждають ПТСР, вкрай важлива підтримка з боку близького 

оточення. А такою підтримкою, може бути підтримка з боку 

волонтерів, активістів ветеранських організацій з одного боку, а з 

іншого, вкрай важливо створення умов залучення комбатантів до 

соціальної активності, як методу подолання негативних наслідків 

ПТСР, як наслідку участі у бойових діях. При залученні комбатантів до 

соціальної активності та суспільно-корисної діяльності в них 

з’являються нові соціальні зв’язки і навички, вони починають 

самостійно допомагати один одному, що в кінцевому результаті 

позитивно впливає на їх адаптацію чи реадаптацію до звичайної 

життя. 

3-й етап. Завершальний (оцінка отриманих результатів). 

Метою завершального етапу програми психологічного супроводу 

є повторна діагностика, за допомогою адаптованого комплексу 

діагностичних методик, віддалених наслідків стресогенних впливів у 
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комбатантів контрольної та експериментальної груп, з подальшим 

аналізом результативності здійсненої програми психологічного 

супроводу.  

Висновки. Отже, під час застосування програми психологічного 

супроводу комбатантів з віддаленими наслідками стресогенних 

впливів та їх сімей важливо пам’ятати, що справжнє фізичне та 

психічне здоров’я особистості полягає в тому, щоб відповідати 

соціально-психологічним нормам, правилам та стандартам. Тому 

перспективним є застосування даного комплексу заходів, який 

дозволить комбатантам прийняти змінені реальні факти свого життя; 

знаходити нові життєві перспективи; допоможе сформувати 

відповідальність; відчути внутрішню опору; розкрити власний 

потенціал; підвищити самооцінку, що в кінцевому результаті 

позитивно вплине на інтеграцію та успішну реадаптацію комбатанта в 

суспільстві. 

Перспективу подальших наукових досліджень буде 

спрямовано на вивчення особливостей підбору та ефективного 

застосування інструментів психологічної реабілітації, з метою їх 

використання для побудови більш ефективних реабілітаційних 

заходів щодо подолання психологічної травматизації комбатантів. 
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characteristics of personality and decision-making style in professional 

activities are highlighted. 

Key words: decision-making style, psychological features of 

personality, locus-control, internality, externality, tolerance to uncertainty, 

intolerance to uncertainty, vigilance, avoidance, hypervigilance, 

procrastination. 

Тімакова А. В., Федоренко Д. І., Зв’язок психологічних 

особливостей особистості та стилю прийняття рішень у 

професійній діяльності / Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана, Україна Київ 

У статті розкрито зміст поняття та теоретичні  підходи до 

виділення стилів прийняття рішень у професійній діяльності. 

Розглянуто психологічні особливості  особистості, що визначають 

вибір певного стилю прийняття рішень. Висвітлено результати 

емпіричного дослідження зв’язку психологічних особливостей 

особистості та стилю прийняття рішень у професійній діяльності.  

Ключові слова: стиль прийняття рішень, психологічні 

особливості особистості локус-контроль, інтернальність, 

екстернальність, толерантність  до невизначеності,  

інтолерантність до невизначеності, пильність, уникнення, 

гіперпільність, прокрастинація. 

Тимакова А. В., Федоренко Д. И.,  Связь психологических 

особенностей личности и стиля принятия решений в 

профессиональной деятельности / Киевский национальный 

экономический университет им. Вадима Гетьмана, Украина Киев.  

В статье раскрыто понятие и теоретические подходы к 

выделению стилей принятия решений в профессиональной 

деятельности. Рассмотрены психролгические особенности 

личности, которые определяют выбор определенного стиля 
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принятия решений. Освещены результаты эмпирического 

исследования связи психологических особенностей личности и 

стиля принятия решений в профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: стиль принятия решений, психологические 

особенности личности, локус-контроль, интернальность, 

экстернальность, толерантность к неопределенности,  

интолерантность к неопределенности, бдительность, избегание, 

гипербдительность, прокрастинация. 

 

Визначальними показниками професіоналізму керівника є уміння 

швидко адаптуватися до ситуацій з високим рівнем невизначеності, 

здатність діяти в  таких обставинах та приймати ефективні рішення, 

адже саме такі уміння є найбільш вагомими умовами успішного 

розвитку компанії, виведення організації на провідні позиції та 

успішної взаємодії зі змінами, що відбуваються у світі. 

Прийняття рішень займає центральне місце і виконує 

структуроутворюючу функцію у формуванні та реалізації будь-якої 

професійної діяльності керівника. Прийняття рішення — це 

насамперед можливість вибору конкретного рішення з-поміж його 

альтернативних варіантів. На прийняття рішень впливає велика 

кількість об’єктивних та суб’єктивних чинників. Отож, цей процес є 

індивідуальним і залежить від особистості суб’єкта, що приймає 

рішення. 

Дослідженням особливостей стилів прийняття рішень на 

фундаментально-теоретичному і прикладному рівнях займалися вчені 

різних шкіл та напрямів. Практичні здобутки у сфері виявлення 

психологічних особливостей особистості та стилів прийняття рішень у 

професійній діяльності співвідносять із рядом зарубіжних та 

вітчизняних науковців: Титова Н. Л., Бандурин А. В., Євланов Л. Г. , 
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Чуб Б. А., Голубков Е. П., Коллінз Т., Блей Дж., Михайлов Г. С., 

Фатхутдінов Р. А. та інші. 

Метою статті є висвітлення й аналіз результатів емпіричного 

дослідження зв’язку психологічних особливостей особистості та 

стилю прийняття рішень у професійній діяльності. Відповідно до 

поставленої мети  визначено основні завдання, а саме:  

- проаналізувати теоретичні підходи до розгляду стилів прийняття 

рішень у професійній діяльності,  

- визначити  психологічні особливості особистості, що впливають 

на стиль прийняття рішень у професійній діяльності,  

- описати результати емпipичного дocлiдження щoдo виявлення  

зв’язку між психологічними особливостями особистості та стилем 

прийняття рішень у професійній діяльності. 

Стиль прийняття рішення - це спосіб організації процесу 

прийняття рішення, а також сукупність використовуваних при цьому 

практик управління, прийомів і принципів. Для класифікації стилів 

прийняття рішень використовують кілька критеріїв: співвідношення 

зусиль на етапі розробки альтернатив і стадіях їх критичного аналізу, 

оцінки і контролю реалізації; ступінь участі підлеглих в процесі 

прийняття рішень; рівень організації управлінських рішень.  

У своїй роботі ми зосередились на стилях прийняття рішень 

відповідно до концепції І. Дженіса і Л.Манна. У даній моделі особа, яка 

приймає рішення трактується як суб’єкт, що знаходиться в ситуації 

психологічного стресу, який намагається врівноважити мотиваційні та 

емоційні «сили», що конфліктують при регуляції вибору. Концепція 

описує  п’ять основних паттернів, що взаємодіють зі стресом, який 

пов’язаний із прийняттям складних: ігнорування, некритичне 

прийняття курсу дій, захисне уникнення та гіперпильність.  
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Вибір того чи іншого стилю прийняття рішень залежить від 

зовнішніх чинників та від індивідуальних якостей особи, яка приймає 

рішення. Серед індивідуальних психологічних особливостей 

особистості, що впливають на вибір певного стилю прийняття рішень 

виділяють  темперамент, характер, потреби та мотиви, рівень 

інтелекту, готовність піти на ризик, стійке ставлення до себе та 

локалізацію причин поведінки. Особливо значимою детермінантою 

стилю прийняття рішень є ставлення керівника до ситуацій 

невизначеності  як здатність особистості до саморегуляції в умовах 

відсутності зовнішніх орієнтирів вибору та неможливості використати 

готові варіанти рішень. 

У даному дослідженні ми також вирішили визначити 

толерантність керівників до ситуацій невизначеності, як особливості 

особистості, що має вплив на вибір ним стилю під час прийняття 

рішень. 

Толерантність до невизначеності – це науковий конструкт, який 

має безліч трактувань. Психологи виділяють низку підходів до 

розуміння даного феномену: толерантність до невизначеності як риса 

особистості; толерантність до невизначеності як ситуаційно-

специфічна настанова; толерантність до невизначеності як 

когнітивний процес і навик [6]. У більшості робіт цей науковий 

конструкт розглядається як риса особистості. Багато дослідників 

доповнюють це поняття, акцентуючи увагу на необхідності розгляду 

готовності до новизни в контексті факторів середовища, тобто він 

розглядається ситуаційно-специфічною настановою. 

Для визначення зв’язку психологічних особливостей особистості 

та стилю прийняття рішень у професійній діяльності було проведене 

емпіричне дослідження на базі банку України АТ «Ощадбанк».  

Вибірку склали 23 респонденти різного віку, серед яких 10 
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чоловіків  (віком від 20 до 40 років та однаковим рівнем управлінської 

діяльності, а саме менеджери середньої ланки; та досвідом роботи 

від 2 років до 15 років стажу) і  13 жінок (віком від 20 до 45 років, 

посади менеджерів середньої ланки займають 9 жінок та 4 

респонденти займають посаду менеджера вищої ланки; та досвідом 

роботи від 2 років до 15+ років трудового стажу). Серед респондентів 

представленої вибірки, що досліджувалася переважну кількість 

опитаних складають менеджери середньої ланки – 82,6% та 

менеджери вищої ланки – 17,4%. 

Для отримання емпіричних даних було використано такий 

психологічний інструментарій: Мельбурнський опитувальник 

прийняття рішень, опитувальник рівня суб'єктивного контролю Дж. 

Роттера та методика визначення толерантності до невизначеності С. 

Баднера. 

Використання Мельбурнського опитувальника прийняття рішень 

дозволило визначити стилі прийняття рішень. Отримані дані 

представлено у таблиці (Табл.1.). 

Таблиця 1. 

Вираженість стилів прийняття рішень 
 

Стиль прийняття рішень Відсоткове значення 
Пильність 82% 
Уникнення 4% 

Прокрастинація 39% 
Гіперпильність 39% 

 

Дані таблиці виразно засвідчують,  що 82%  обстеженим  

притаманний стиль прийняття рішень «пильність», який 

характеризується раціональністю та готовністю досліджуваних до 

планування та досягнення цілей, пошуку альтернатив для вирішення 

поставлених задач. Такі керівники націлені на отримання великої 

кількості інформації, яку можна використати у своїй діяльності.  
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Стиль прийняття рішень «прокрастинація» проявився  у 39% 

обстежуваних, що свідчить про наявну тенденцію до відкладання 

прийняття важливих рішень або взагалі ігнорування цієї необхідності. 

Стиль прийняття рішень «гіперпильності» проявився  у також 39% 

обстежуваних. Ці керівники є оптимістично налаштованими, 

впевненими стосовно можливості знайти хороше рішення у 

відповідний час.  

 4% обстежених керівників мають  стиль прийняття рішень 

«уникнення», що означає,  що ці керівники схильні до  перекладання 

відповідальності та уникнення самостійного вирішенню необхідних 

питань.  

Отримані дані за допомогою опитувальник визначення рівня 

суб'єктивного контролю Дж. Роттера показали, що у 78% 

обстежуваним притаманний інтернальний локус-контроль. Керівники-

інтернали вважають свої дії важливим чинником успішності  

організації, беручи на себе відповідальнвсть за усі прийняті рішення 

та вважаючи, що вони самостійно досягли результатів у своїй кар’єрі і 

здатні на ще більші результати.  

Екстерналами, згідно результатів нашого дослідження, є 22% 

обстежуваних. Керівники із таким локус-контролем схильні до 

підпорядкування керівникам, що є вище відповідно до ієрархічної 

структури організації,  потребують постійного  контролю з їхнього 

боку, не вважають себе здатними приймати важливі рішення.  

Методика визначення толерантності до невизначеності С. 

Баднера дозволила визначити рівні прояву толерантності  та 

інтолерантності до невизначеності.  Результати діагностики подано у 

таблиці (Табл.2) 
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Таблиця 2. 

Рівні прояву толерантності  та інтолерантності до 
невизначеності 

Прояв 
толерантності 

Відсоткове значення 
Високий 
показник 

Вище 
середнього 

Середній 
показник 

Нижче 
серед 
нього 

Низь 
кий 
показ 
ник 

Толерантність 0% 8,6% 42,4% 33,7% 15,3% 

Інтолерантність 4,3% 17,6% 65,2% 8,6% 4,3% 

 

Дані таблиці засвідчують, що  прояв толерантності на високому 

рівні не виявлений.  Толерантність на рівні вище середнього 

проявлена у 8,6% обстежуваних. Толерантність на рівні середнього 

показнику проявляється у 42% обстежених керівників. Толерантність 

на рівні нижче середнього проявляється у 33,7%. Толерантність на 

рівні низького показнику проявляється у 15,3% обстежуваних. 

Загалом керівник, який має толерантність до невизначеності почуває 

себе комфортно навіть у стресовій ситуації. Він здатний продуктивно 

діяти у незнайомій ситуації та при дефіциті інформації часто бере на 

себе відповідальність, здатний приймати рішення без довгих 

зволікань, сумнівів та страху невдачі. У незвичній ситуації така 

людина бачить можливість розвитку і прояву своїх здібностей і 

навичок. 

Інтолерантність до невизначеності свідчить про те, що складна 

ситуація може сприйматися як загрозлива. Керівник може бути 

розгубленим через брак інформації, і як наслідок може прийняти 

стратегічно-неправильне рішення, або взагалі не прийняти жодного. 

Інтолерантним людям краще перебувати у таких випадках у звичній 

обстановці та мати перед собою ясні та чіткі задачі. Згідно результатів 

нашого дослідження прояв інтолернатності має такі показники. 



Innovative Solutions In Modern Science № 1(45), 2021     
 

 

 164

Високий показник інтолерантності проявляється у 4,3% обстежених 

керівників. Інтолерантність на рівні вище середнього проявляється у 

17,6 % обстежених. Інтолерантність на середньомі рівні проявляються 

найзначніше, показник зафіксований у 65,2% обстежених керівників. 

Інтолерантність на рівні нижче середнього проявлена у 8,6% 

обстежуваних. Інтолерантність на низькому рівні проявляється у 4,3% 

обстежених керівників. 

З метою виявлення зв’язку психологічних особливостей 

особистості та стилю прийняття рішень у професійній діяльності було 

проведено  кореляційний аналіз К.Пірсона. Отримані  показники 

відображено у таблиці. (Табл. 3) 

Таблиця 3. 

Психологічний зв’язок між стилем прийняття рішення та 
особистісними характеристиками керівників 

  

П
ил

ьн
іс

ть
 

Ун
ик

не
нн

я 

П
ро

кр
ас

ти
на

ці
я 

Н
ад

пи
ль

-н
іс

ть
 

Ло
ку

с-
ко

нт
ро

ль
 

То
ле

ра
нт

ні
ст

ь 

Ін
то

ле
ра

нт
ні

ст
ь 

Пильність 1      

Уникнення -0,36218 1     

Прокрастинація -0,49472 0,460572 1    

Надпильність -0,34514 0,405815 0,623211 1   

Локус-контроль 0,53191 -0,39099 -0,61691 -0,29045 1  

Толерантність 0,126425 0,036673 0,120346 0,116745 0,182925 1 

Інтолерантність -0,0597 0,198835 0,218282 0,367042 0,022539 -

0,52469 

 
Отримані результати свічать, що стиль прийняття рішення 
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«пильність» має позитивний кореляційний зв’язок із локус-контролем  

(k= 0,53 при р<0,01). Це означає, що чим вищим є показник 

інтернальної  локусної альтернативи, тим вищим є прояв «пильності»  

як стилю прийняття рішень. Керівники, які переконані,  що більшість 

важливих подій їхнього життя були результатом їхніх власних дій, 

частіше дотримуються стилю «пильності» при прийнятті рішення, 

ретельно розглядааючи альтернатив перед прийняттям рішення. 

демонструючи тенденцію робити більш зважені вибори, робити 

менше помилок та приймати рішення більш усвідомлено.  

Стиль прийняття рішення «уникнення» має обернений 

кореляційний зв’язок із показником локусом-контролю (-0,39, при 

р<0,01). Отож, у керівників з вираженою тенденцією покладати 

відповідальність за події на зовнішні обставини вище проявлена 

тенденція до делегування прийняття важливого рішенні іншим та 

намагання до уникнення цього процесу.  

Стиль прийняття рішення «прокрастинація» має обернений 

зв’язок із показником локус-контролем (-0,61, при р<0,01), тобто чим 

менше виражена інфернальна локалізація контролю, тим більше 

керівники схильні до тенденції ігнорування процесу прийняття 

рішення до моменту, поки хтось не вирішить за них, або ситуація не 

вирішиться самостійно.  

Стиль прийняття рішення «гіперпильність» має позитивний 

кореляційний зв’язок із інтолерантністю до невизначеності (0,367, при 

р<0,05). Це означає, що чим більше проявлена інтолерантність до 

невизначеності , тобто схильність приймати незвичайні і складні 

ситуації  як загрозливі, тим більше проявлятиметься тенденція до 

стилю прийняття рішень «гіперпильності», панічної імпульсивності, 

коли під час прийняття рішення, особа перебуває під великим 

стресом через можливі втрати суб’єктивно цінних ресурсів, часових 
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обмежень або через суб’єктивно низьку оцінку власних можливостей у 

пошуку рішення. 

Толерантність до невизначеності згідно з результатами нашого 

дослідження не має значимих кореляцій зі стилями прийняття рішень. 

Таким чином,  стилі прийняття рішень у професійній діяльності 

«пильність», «уникнення» та «прокрастинація» пов’язані з локусом 

контролю особистості, стиль прийняття рішень «надпильність» 

пов’язаний з інтолерантністю до невизначеності. Толерантність до 

невизначеності не пов’язана з вибором стилю прийняття рішення, а 

тому можемо говорити про толерантність, як про сталу рису, на яку не 

впливають зовнішні чинники. 

Висновки. Результатами теоретичного та емпіричного 

дослідження доведено, що стиль прийняття рішень детермінується 

рядом факторів, зокрема таким психологічними особливостями осо-

бистості як локус-контроль та толерантність / інтолерантність до 

невизначеності. Стилі прийняття рішень у професійній діяльності 

«пильність», «уникнення» та «прокрастинація» пов’язані з локусом 

контролю особистості, стиль прийняття рішень «надпильність» 

пов’язаний з інтолерантністю до невизначеності. Толерантність до 

невизначеності не пов’язана з вибором стилю прийняття рішення.  

Перспективи подальших досліджень убачаємо у виявлення 

зв’язків вибору стилю прийняття рішення з рівнем, домінуючим 

стилем та досвідом управлінської діяльності,  а також інтерес 

представляє вплив гендеру на вибір стилю прийняття рішення. 
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