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ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРЕНАЖНИХ СИСТЕМ  

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

У роботі розглядається поняття ефективності тренажних систем навчання, запропоновано новий методологіч-
ний апарат для визначення параметрів та критеріїв ефективності тренажних систем, обґрунтовано їх використан-
ня для підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення. 

Ключові слова: тренажна система, підготовка фахівців, показники, ефективність, рівень навчання. 
We consider the notion of efficiency trenazhnyh training systems, proposed new methodological apparatus for determining 

the parameters and performance criteria trenazhnyh systems proved their use for training special units. 
Keywords: trainer system, system of preparation, operation, indexes of quality, efficiency, level of educating. 
 
Вступ. Як показано у [1], сучасні системи показників 

якості та ефективності тренажних систем для підготов-
ки фахівців підрозділів спеціального призначення не 
завжди відповідають потрібним вимогам. 

Існуючі критерії не характеризують ступінь досягнен-
ня кінцевої цілі функціонування тренажних засобів – за-
безпечення потрібного рівня навченості особового скла-
ду підрозділів спеціального призначення, які повинні пе-
ребувати у постійної готовності, не відповідають основній 
меті, що висувається до критерію ефективності. 

Існуючі показники можуть призвести до похибок у 
оцінках ефективності різних систем підготовки через те, 
що вони не дозволяють проводити повну оцінку трена-
жних засобів з урахуванням процесу їх функціонування. 

Визначення інтегральних показників ефективності 
тренажних систем пов'язано з труднощами отримання 
достовірних і об'єктивних значень вагових коефіцієнтів 
при часткових показниках тому, що їм притаманні зага-
льні недоліки інтегральних показників, які формуються 
методами згортки. 

Використання методів експертних оцінок на двох 
послідовних етапах формування часткових та інтегра-
льних показників якості тренажних засобів знижує до-
стовірність оцінок, які визначаються на їх основі. 

Цілі дослідження. Обґрунтування таких показників 
ефективності тренажних засобів та систем, які б дозво-
лили враховувати: 
 цільове призначення системи підготовки, у якій 

функціонує тренажна система, що оцінюється; 
 рівень навчання фахівців, який досягається при 

використані тренажної системи, що оцінюється; 
 співвідношення досягнутого рівня навчання осо-

бового складу підрозділу з його потрібним рівнем. 
Поняття ефективності для тренажних систем. 

Оцінка кожного окремого тренажного засобу повинна 
проводитись у відповідності з його внеском у ефектив-
ність системи. 

Для формування таких показників необхідно враху-
вати деякі основні положення теорії ефективності [2]. 

У рамках основних положень дослідження операцій, 
функціонування тренажних засобів у процесі підготовки 
фахівців підрозділів спеціального призначення можна 
представити як операцію, під якою розуміють впорядко-
ваний захід, об'єднаний єдиним замислом і направле-
ний на досягнення визначеної цілі [3, 4, 5]. 

Оскільки підготовка фахівців підрозділів відбуваєть-
ся в часі та має визначену ціль, то функціонування тре-
нажної системи може розглядатися як направлений 
процес, під яким розуміється сукупність послідовних дій 
для досягнення будь-якого результату. 

Таким чином, об'єктом розгляду та дослідження є 
направлений до цілі процес функціонування тренажних 
засобів та систем у процесі підготовки фахівців підроз-
ділів спеціального призначення, тобто операція, яка 
реалізується системою бойової підготовки. 

Будь-яка операція характеризується [2]:  
 результативністю – здатністю давати цільовий 

результат (вектор 
11 1 2, ,....., nnx x x x=  

 ресурсоємністю – витрачанням ресурсів (матері-
ально-технічних, фінансових, людських та інше) (вектор 

21 22 , ,....., nnz z z z= ), 

 оперативністю – витрачанням часу, потрібним 
для досягнення цілі операції (вектор 

33 1 2, ,..., nnt t t t= ). 

Таким чином, якість операції, що проводиться тре-
нажною системою по бойової підготовці особового 
складу підрозділів спеціального призначення (її опера-
ційні властивості) визначаються трьома групами компо-
нент, які утворюють n-мірний вектор показника якості 
результатів операції 

1 2 3
, ,n n n nY x z t= ,                          (1) 

де 1 2 3 1 2 3,  при  1,  1,  1 n n n n n n n= + + = = =  ( )1  матиме 

вигляд 

3 , , .Y x z t=                                (2) 

У сукупності операційні властивості, представлені 
залежностями (1) та (2), характеризують якість опера-
ції, що проводиться, та породжують комплексну влас-
тивість направленого до цілі процесу, що досліджується 
– ефективність, що властиве тільки операції. 

Нагадаємо, що ефект (від лат. effectus) – це дія, що 
проводиться будь-чим, результат такої дії (властивість 
дії давати ефект). Тоді ефективність – це якість (ком-
плексна операційна властивість), що характеризує при-
стосування процесу функціонування системи тренаж-
них засобів к досягненню цілі операції. 

Ціль операції може визначатися по різному. Однак у 
всіх випадках вона укладається у отримані потрібних 
результатів, що формально означає виконання умови 

{ }3 3
дY YÎ ,                                  (3) 

де { } { }3 , ,Y y z t¶
¶ ¶=  – область допустимих значень 

показника якості результатів 3Y . 
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Вираз (3) являє собою критерій придатності резуль-
татів операції, математичне формулювання цілі опера-
ції, задачі системи тренажних засобів. При цьому, у 
відповідності з визначенням, критерій розуміється міри-
ло (але не міра), признак відмінності оцінки, судження. 
Оскільки оцінювання ефективності тренажних засобів 
та систем проводиться в умовах принципової невизна-
ченості, то як показник якості результатів 3Y , так і 

допустимі значення 3
дY  вектору 3Y  виявляються ви-

падковими, а вираз (3) має вид  

{ }3 3
ˆ ˆдY Î Y ,                                 (4) 

Як відомо, всяке оцінювання проводиться у замкну-
тій схемі, коли результат порівнюється з потрібним зна-
ченням. Таким чином, для оцінювання ефективності 
системи тренажних засобів необхідно до компонент 
показника якості результатів операції 3Y  пред'явить 

певні вимоги 3Y . Як правило, на практиці цільовій 

ефект ( )x  повинен бути не менше потрібного (мініма-

льно допустимого) значення ( )y , витрати ( )z не вище 

максимально допустимих ( )z¶ , ціль операції повина 

бути досягнута за час t , який не перевищує максима-

льно допустимого (що мається) значення t¶ . 

У цьому випадку критерій придатності результатів 
операції (4) матиме вигляд 

{ } { } ( ) ( ) ( )3 3 3 3
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆY Y Y Y x y z z t t¶ ¶

¶ ¶
é ùÎ = ³ = ³ Ç £ Ç £ë û .  (5) 

Оскільки вираз (5) є випадковим, то по ньому судити 
про ефективність операції, що реалізується системою 
тренажних засобів, неможливо. Тому необхідне імовір-
не формулювання задачі, у відповідності з якою по (5) 
розраховується показник ефективності процесу дослі-
дження – імовірність досягнення цілі операції (виконан-
ня задачі системою тренажерних засобів). 

{ }( )3 3
ˆ ˆ

цP P Y Y¶
¶ = Î .                        (6) 

З урахуванням (5) вираз (6) можливо представити у 
вигляді 

( ) ( ) ( )ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆдцP P x y z z  t t¶ ¶
é ù= ³ £ £ë û .     (7) 

Для розрахунку показника дцP  ефективності опера-

ції повинні бути задані закони розподілу: 

( )3
ˆ 3

ˆ
Y Yf  – для вектора 3Ŷ ;  

и ( )
3

ˆ 3
ˆ

Y
Yf ¶

¶  – для вектора 3Ŷ¶ . 

Якщо закони розподілу відомі, то по формулі повної 
імовірності (в інтегральній формі) можливо визначити 
імовірність досягнення цілі операції 

( ) ( )ˆ
3 3

ˆ3 3 ,
Yдц Y

P Y dF Y¶

+¥
¶ ¶

-¥

= Fòòò                                                                 (8) 

де ( ) ( ) ( ) ( ) ( )3 3
ˆ ˆ3 3 3ˆ ˆˆ

z

Y Y
x

Y P z z x x Y dY 
t

t t f
+¥

-¥ -¥

é ùF = £ £ £ =ë û ò ò ò  – інтегральний закон розподілу вектора 3Y ; 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3

ˆ ˆ3 3 33
ˆ ˆˆ д

yz
д д д д

д дY Y
F Y P z z y y Y dY 

t
t t f

-¥

é ù= £ £ £ =ë û òòò  – функція розподілу вектора 3Y¶ . 

 
З наведеного вище слідує, що оцінювання ефектив-

ності операції повинно проводиться на двох рівнях та 
реалізовуватися у два етапи. 

На першому етапі проводиться оцінювання якості 
результатів операції: 
 визначається показник якості результатів опера-

ції – вектор 3Y  показників , ,x z t  його часткових ре-

зультатів (ефектів); 
 визначаються вимоги до якості результатів опе-

рації – область { 3Y¶ } допустимих значень ˆ ˆ, , ˆy z t¶ ¶  по-

казників ˆ ˆ, , ˆx z t  якості її результатів; 
 формулюється критерій оцінювання якості ре-

зультатів операції у відповідності з формулою (4). 
На другому етапі проводиться оцінювання ефектив-

ності операції: 
 визначається імовірність досягнення цілі – пока-

зник ефективності операції; 
 визначаються вимоги к ефективності операції – 

потрібне (мінімально допустиме), оптимальне (макси-

мальне) значення / , /ТР ОПТ
дц дцP Р  імовірність дцР досяг-

нення цілі операції; 
 формулюється й реалізується один з обраних 

критеріїв оцінювання ефективності операції 

( )ТР опт
дц дц дцР Р Р³ . 

Обґрунтування системи показників якості трена-
жних систем. Для рішення поставленої задачі були ви-
користані результати формалізації системи бойової під-
готовки [1]. Приведена таблиця систем рівнянь описує 

характер змінення значень чисельності показників якості 
діяльності підрозділів { if } при використанні чисельності 

засобів підготовки D в процесі бойової підготовки. 
Однак, стверджувати про значення змінних { if } про 

те, наскільки функціонування системи тренажних засо-
бів (засобів підготовки) забезпечує досягнення цілей 
системи бойової підготовки незручно, тому, що ці цілі 
можуть виражатися через { if } достатньо складним об-

разом. Через те, поряд зі змінними стану уводяться до 
розгляду вихідні змінні {Э}, які виражають цілі функціо-
нування системи підготовки у явному вигляді. 

Ціллю функціонування систем підготовки підрозділів 
спеціального призначення є досягнення (підтримка) 
певного рівня навчання особового складу, тому вихідна 
змінна Э повинна враховувати цей рівень. 

Рівень навчання, що досягається, j-го фахівця хара-
ктеризує вихідна змінна 

1 1 2( , ,..., )j kY F f f f= ,                             (9) 

де k – кількість показників, які характеризують якість 
діяльності j-го фахівця. 

Рівень навченості підрозділу характеризуватиме вели-
чина, яка залежить від рівня підготовки особового складу 

2 1 2( , ,..., )n kY Y Y Y Y=  ,                        (10) 

де n – кількість фахівців, які входять у підрозділ. 
Рівень навченості підрозділу визначається матрицею  

*
3

ˆ ; 1, ; 1, ,n jkY F j M k Nfé ù= = =ê úë û                   (11) 

де N – число показників якості діяльності всіх бойових 
груп, що входять у склад підрозділу спеціального при-
значення. 
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У процесі функціонування системи бойової підготов-
ки змінюється рівень навченості особового складу під-
розділу, тому з урахуванням виразу (11) цей процес 
можна представити наступним чином 

[ ]*
3

ˆ ( ), ( )nY F Ф t D t= ,                          (12) 

де ( )Ф t  – функція зміни стану об'єкта управління (рів-

ня навчання підрозділу); ( )D t  – алгоритм управління. 

Оскільки змінні ( )Ф t  й ( )D t , які входять у рівняння 

(12) є багатомірними, то само рівняння є векторним. 
Положення ускладнюється ще й тим, що у загальному 

випадку *( )nY t  є нелінійною функцією. 

Конкретний її вигляд визначається цільовим при-
значенням системи бойової підготовки, у який функціо-
нують тренажні засоби та системи, що оцінюються. 

Показник (12) дає інформацію тільки о поточному 
значені показників якості діяльності фахівців, що на-
вчаються й може бути використаний при оцінюванні 
ефективності тренажерних засобів та систем у навча-
льних закладах, навчальних центрах, спеціальних шко-
лах у момент часу kt t=  ( kt  – кінець періоду навчання). 

Для оцінки ефективності тренажних засобів та сис-
тем, що функціонують у системах бойової підготовки 
підрозділів спеціального призначення, які характери-
зуються постійною готовністю, необхідно враховувати 
значення показників діяльності особового складу про-
тягом всього періоду навчання. Проте, якщо розгляда-
ти у якості показників часові характеристики підрозді-
лів, то можливо представити багаточисельність їх но-
рмативних значень як чисельність значень, що забез-
печують виконання бойових задач з ефективністю не 
нижче заданої (

Ттif ). 

Тоді співвідношення ,i Тт i Фf f fÍ " Î  буде умовою, 

що визначає ефективну підчисельність всієї чисельнос-
ті значень показників якості діяльності особового скла-
ду, а відношення інтервалу часу, упродовж якого ця 
умова виконується, к довжині всього періоду навчання 
може служити мірою ефективності функціонування сис-
теми тренажних засобів у процесі бойової підготовки 
підрозділів спеціального призначення постійної готов-
ності, таким чином їх ефективність можливо оцінювати 
за допомогою критерію виду 

( ) ( )
0

1
,

kt

n s
t

q Ф t D t dt
T

é ùU = ë ûò ,                  (13) 

де 
1, ,

;
0, ,

is is iTP
s

is is iTP
q

f f f

f f f

ì Î F £ï
= í

Î F >ïî
 isf  – значення i-го показ-

ника якості діяльності у момент часу st , [ ]0, ;s kt t tÎ  

01, ; kt ts S S t
-

= =
D

; 
TPif  – нормативне значення i-го 

показника якості діяльності підрозділів. 
Використання Бульової функції sg  у формулі (13) 

дозволяє провести згортку всієї чисельності показників 
якості діяльності особового складу { }if  в один узагаль-

нений показник, який характеризує ступень досягнення 
навчання фахівців потрібного рівня. 

При ( )0S t® ¥ D ®  та коректно обраних нормати-

вах – значення показника ефективності буде прямувати 
до імовірності того, що у будь-який момент часу періоду 
навчання фахівці підрозділів особливого призначення 
забезпечать виконання бойових задач з ефективністю 
не нижче заданої. Тоді, у якості критерію ефективності 
систем тренажних засобів, які функціонують у системі 
бойової підготовки підрозділів спеціального призначен-
ня постійної готовності, може використовуватися імові-
рність виконання особовим складом бойових задач у 
будь який момент періоду навчання. 

Оцінка ефективності окремих тренажних заходів та 
їх сукупностей може проводитися з використанням кри-
терію різниці  

1 2n n nY Y YD = -                            (14) 

де 1 2,n nY Y  – значення критерію ефективності системи 

тренажних засобів (13) з включенням до неї тренажного 
засобу, що оцінюється, та без нього. 

Показники виду (13) и (14) відповідають вимогам, які 
пред'являються до критеріїв ефективності тренажних 
засобів та систем. 

Висновки. Таким чином, для оцінювання ефектив-
ності існуючих тренажерів й засобів, що розроблюють-
ся, а також їх систем, доцільно використовувати показ-
ники, що грунтуються на зіставленні рівня, що досяга-
ється, навчання підрозділів, з потрібним рівнем. Цій 
потребі відповідають запропоновані показники ефекти-
вності тренажних засобів та систем, які функціонують у 
різних системах бойової підготовки фахівців підрозділів 
спеціального призначення: 
 для підрозділів постійної готовності – імовірність 

того, що у будь-який момент періоду навчання значен-
ня показників якості діяльності особового складу будуть 
не гірше нормативних; 
 для підрозділів скороченого складу – математи-

чне очікування часу досягнення потрібних нормативних 
значень показників якості діяльності фахівців; 
 у спеціальних школах та навчальних центрах – 

співвідношення математичного очікування значень по-
казників якості діяльності на момент закінчення періоду 
навчання з їх нормативними значеннями. 

Вочевидь, для оцінювання ефективності варіантів 
побудови й використання тренажних засобів та систем 
по розробленим критеріям необхідно мати методичний 
апарат апріорного визначення показників якості діяль-
ності підрозділів спеціального призначення у будь-який 
момент процесу їх підготовки. Вирішення цієї задачі 
можливо шляхом розробки математичної моделі про-
цесу функціонування системи підготовки фахівців від-
повідних напрямків. 
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АВТОНОМНОГО РУЛЕВОГО ПРИВОДА АРП-20Н 

 
Розглянуті способи впливу на об'єкт оптимізації і побудована матриця проведення випробувань автономного 

кермового привода АРП-20Н. Визначені коефіцієнти регресії. 
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The Considered ways of the influence on optimized object and is built matrix of the undertaking the test autonomous 
helmsmen drive ARP-20N. Certain factors to regressions. 
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Введение. Эксперимент занимает центральное ме-

сто в науке. Однако возникает вопрос, насколько эф-
фективно он используется. Джон Бернал, например, 
отмечал, что научные исследования организуются и 
проводятся настолько хаотично, что их коэффициент 
полезного действия может быть оценен величиной по-
рядка 2%. Для того, чтобы повысить эффективность 
исследований, требуется нечто совершенно новое. 
Одним из возможных путей является применение ма-
тематических методов, построение математической 
теории планирования эксперимента [1, с. 6…12]. 

При изготовлении и проведении испытаний гидроа-
грегатов одной из наиболее актуальных является зада-
ча повышения качества выпускаемой продукции. Для 
решения этой задачи создаются испытательные стен-
ды обкатки, регулировки, приемосдаточных и периоди-
ческих (ресурсных) испытаний гидроагрегатов. 

При проектировании испытательных стендов необ-
ходимо использовать не только формальные (матема-
тические) методы управления сложными объектами, но 
и неформальные (экспертные) методы. Дело в том, что 
эксперт является таким же источником информации, 
как любой датчик, и, как всякий датчик, обладает свои-
ми особенностями, которые необходимо учитывать при 
его использовании. Сочетание формальных и нефор-
мальных методов и является спецификой управления 
сложными объектами. 

Постановка задачи. Автономный рулевой привод 
АРП-20Н, предназначенный для отклонения руля высоты 
самолетов АН-148 и АН-158 по входному механическому 
сигналу управления при работе в резервном режиме сис-
темы штурвального управления самолета [2, с. 3…16]. 

При изготовлении агрегатов АРП-20Н производят 
эксперименты по повышению качества и надежности 
выпускаемой продукции. 

Поиск оптимальных условий проведения экспери-
мента является одной из наиболее распространенных 
научно-технических задач. Они возникают в тот мо-
мент, когда установлена возможность проведения про-
цесса и необходимо найти наилучшие (оптимальные в 
некотором смысле) условия его реализации. 

Изложение основного материала. Рассмотрим спо-
собы воздействия на оптимизируемый объект АРП-20Н. 

После того, как выбран объект исследования и па-
раметр оптимизации, нужно включить в рассмотрение 
все существенные факторы, которые могут влиять на 
процесс. Если какой-либо существенный фактор ока-
жется неучтенным, то это может привести к неприят-
ным последствиям. 

Фактором называется измеряемая переменная ве-
личина, принимающая в некоторый момент времени 
определенное значение. Факторы соответствуют спо-
собам воздействия на объект исследования. 

Управлять фактором – это значит установить нуж-
ное значение и поддерживать его постоянным в тече-
ние опыта или менять по заданной программе. В этом 
состоит особенность "активного" эксперимента.  

Для проведения эксперимента необходимо иметь 
возможность воздействовать на поведение объекта 
исследования. Все способы такого воздействия, пока-
занные на рис. 1, мы обозначаем буквой x и называем 
факторами. 
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Рис 1. Схема описания объекта исследования 

 
При решении задачи используем математические 

модели объекта исследования. Под математической 
моделью понимаем уравнение, связывающее параметр 
оптимизации с факторами. Это уравнение в общем 
виде можно записать так: 

( )1 2 ... ky f x x x= × × × , 

где символ f , как обычно в математике, заменяет сло-
ва: "функция от". Такая функция называется функцией 
отклика. 

При планировании эксперимента важна независи-
мость факторов, т. е. возможность установления фак-

тора на любом уровне вне зависимости от уровней дру-
гих факторов. Если это условие невыполнимо, то нево-
зможно планировать эксперимент. 

Эксперимент планируется для того, чтобы получить 
модель, обладающую некоторыми оптимальными 
свойствами. Это значит, что оценки коэффициентов 
модели должны быть наилучшими, и, что точность 
предсказания параметра оптимизации не должна зави-
сеть от направления в факторном пространстве, ибо 
заранее неясно, куда предстоит двигаться в поисках 
оптимума [3, с.70…120]. 

© Квасников В.П., Тюпа Д.А., 2012
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Локальная область проведения эксперимента выби-
рается в два этапа: определение основного уровня и ин-
тервалов варьирования. Основной (нулевой) уровень – 
многомерная точка в факторном пространстве, задавае-
мая комбинацией уровней факторов. Построение плана 
эксперимента сводится к выбору экспериментальных то-
чек, симметричных относительно основного уровня.  

Следующий этап – выбор интервалов варьирования 
факторов. Для каждого фактора определяются два 
уровня, на которых он варьируется в эксперименте. 
Уровни факторов изображаются двумя точками на ко-
ординатной оси, симметричными относительно основ-
ного уровня. Один из уровней – верхний, другой – ниж-
ний. Интервалом варьирования факторов называется 
некоторое число, прибавление которого к основному 
уровню дает верхний, а вычитание – нижний уровень 
[4, с.168…186]. 

Факторы,  
влияющие на процесс испытаний АРП-20Н: 

1x  – давление рабочей жидкости на входе,  

МПа ……….......……..... 21±1; 

2x  – температура рабочей жидкости на входе,  

°С ………….……... 35±10; 

3x  – усилие, действующее на входное звено,  

кН …….....…. не более 0,75; 
Для упрощения записи условий эксперимента и об-

работки экспериментальных данных масштабы по осям 
задают так, чтобы верхний уровень соответствовал 
плюс 1, нижний –1, основной – нулю. 

Выбор экспериментальной области факторного 
пространства связан с тщательным анализом априор-
ной информации. Уровни факторов и интервалы варь-
ирования приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Уровни факторов Факторы  -1 0 +1 Интервал варьирования 

1x  – давление рабочей жидкости на входе, МПа 20 21 22 2 

2x  – температура рабочей жидкости на входе, °С 25 35 45 20 

3x  – усилие, действующее на входное звено, не более кН 0  0,75 0,75 
 

Полный факторный эксперимент приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Номер опыта 1x  2x  3x  1 2x x  1 3x x  2 3x x  1 2 3x x x  y  

1 - - + + - - + 1y  

2 + - - - - + + 2y  

3 - + - - + - + 3y  

4 + + + + + + + 4y  

5 - - - + + + - 5y  

6 + - + - + - - 3y  

7 - + + - - + - 7y  

8 + + - + - - - 8y  
 

Полное число всех возможных эффектов равно чи-
слу опытов полного факторного эксперимента. Чтобы 
найти число возможных взаимодействий некоторого 
порядка, можно воспользоваться обычной формулой 
числа сочетаний 

( )
!

! !
m
k

k
C

m k m
=

-
, 

где k  – число факторов, m  – число элементов во вза-
имодействии. 

Так для нашего случая число парных взаимодейст-
вий равно трем: 

2
3

3!
3

2!1!
C = = , 

Построив матрицу планирования осуществляют эк-
сперимент. Получив экспериментальные данные, расс-
читывают значения коэффициентов регрессии. 

Значение свободного члена ( 0в ) берут как среднее 

арифметическое всех значений параметра оптимиза-
ции в матрице: 

1
0

N

uy
в

N
=
å

, 

где uy  – значения параметра оптимизации в u-м опы-

те; N – число опытов в матрице. 

Линейные коэффициенты регрессии рассчитываем 
по формуле: 

1 1

2

1

N N

iu u iu u

i N

iu

x y x y
в

Nx
= =
å å

å

, 

где iux  – кодированное значение фактора ix  в u-м опыте. 

Одной из важнейших особенностей, связанных с пла-
нированием эксперимента, является повышенная требо-
вательность к точности измерения при фиксировании 
факторов и при оценке значений критериев оптимизации 
в отдельных опытах. Исследователь должен уметь пра-
вильно определять и оценивать ошибки измерений. 

Задачей измерения является не только определе-
ние значения самой измеряемой величины, но также и 
оценка погрешности, допущенной при измерении (оши-
бки измерения). 

Выводы. Применение на практике вышеизложен-
ных расчетов и построение модели эксперимента по-
зволило сократить количество опытов при испытаниях 
автономного рулевого привода АРП-20Н, повысить ка-
чество и надежность выпускаемых агрегатов. 

 
1. Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента. – М.: Мета-

ллургия, 1969. – 280 С. 2. 1994-01ТУ. Автономный рулевой привод 
АРП-20Н. Технические условия. ГП ХАКБ, Харьков: 2006. – 59 с.  
3. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование экспери-
мента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976. – 279 с.  
4. Мантгомери Д.К. Планирование эксперимента и анализ данных. – Л.: 
Судостроение, 1980. – 384 с. 
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РОЗРОБКА ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ДАТЧИКА ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ  

НА ОСНОВІ МОНОКРИСТАЛІВ CdZnTe 
 

У статті наведена розробка конструкції та технології виготовлення чутливого елементу датчика, що дозволяє 
підвищити методи енергетичного розрізнення CdZnTe за рахунок компенсації заряду, та дискримінації по тривалості 
фронту. 

Ключові слова: датчик, блок детектування, спектр, доза опромінення. 

The article describes the development of design and technology of the sensor construction, which can improve methods for 
energy distinction CdZnTe due to charge compensation and discrimination on the rise time. 

Key words: sensor, detector unit, spectrum, radiation dose. 
 
Вступ. Авторами статті достатньо в повній мірі про-

ведені дослідження по управлінню властивостями мо-
нокристалів CdZnTe для їх використання в якості датчи-
ків g -випромінення [1-4]. У статті за мету поставлена 
розробка конструкції та технології виготовлення чутли-
вого елементу датчика, що дозволить підвищити мето-
ди енергетичного розрізнення CdZnTe за рахунок ком-
пенсації заряду, та дискримінації по тривалості фронту 
й дасть можливість створення нової конкурентоспро-
можної продукції. 

Основна частина. В даній роботі автори розгляну-
ли дозиметричний блок детектування. На рис. 1 на-
ведена структурна схема першого варіанту дозиметри-
чного блоку детектування з цифровим коригуванням 
"ходу з жорсткістю". Розроблений детектор за габари-
тами і вихідним сигналом сумісний з БДМГ-41. На рис. 2 
показаний загальний вигляд макету зазначеного блоку 
детектування. Особливо слід зазначити, що всі елемен-
ти розміщені в серійному блоці БДМГ-41 [5]. 

 
 Попередній 

підсилювач 
Основний 
підсилювач 

 
АЦП 

Нормалізатор 
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Пристрій керування 

 
 

Рис. 1. Структурна схема блоку детектування на основі CdZnTe 
 
При взаємодії іонізуючих випромінювань з матеріалом 

детектора на його виході з'являються імпульси негативної 
полярності з амплітудою сигналу, пропорційної поглиненої 
в кристалі енергії. Сигнал, що знімається з кристала дете-
ктора, надходить на попередній підсилювач (ПП), що 
представляє собою інтегратор. Далі сигнал посилюється в 
основному підсилювачі (ОП) до напруги, достатньої для 
роботи аналогового цифрового перетворювача (АЦП) і 
нормалізатора імпульсів. Аналоговий цифровий перетво-
рювач входить до складу однокристальної мікро-ЕОМ, яка 
виконує роль аналізатора спектра і запрограмованої пев-
ним чином за спеціальним алгоритмом [5]. 

Також на обчислювальну електронно-вимірювальну 
машину (ОЕВМ) надходять імпульси з нормалізатора 
для визначення швидкості рахування. Обчислювальна 
електронно-вимірювальна машина, в свою чергу, керу-
ючи лічильником зі змінним коефіцієнтом ділення 
(ЛЗКД), коригує енергетичну залежність чутливості 
CdZnTe-детектора. З виходу лічильника скориговані 
двійкові імпульси надходять на вузол інтерфейсу, який 
їх перетворює по тривалості й амплітуді, необхідної для 
роботи каналу АКРБ. Недоліком наведеного технічного 
рішення є невеликий динамічний діапазон вимірюваних 
значень потужності дози.  

 
 

Рис. 2. Загальний вигляд блоку детектування  
на основі CdZnTe у конструктиві БДМГ-41 

 

Крім того, цифрова обробка сигналу дозволяє реа-
лізувати такі специфічні для CdZnTe методи поліпшен-
ня енергетичного дозволу, як дискримінація за тривалі-
стю фронту, компенсація заряду. 

Експериментально визначена максимальна потуж-
ність дози, яка дозволяє реалізувати зазначений алго-
ритм корекції, яка склала 100 Р/год з додатковою похи-
бкою 10%. Вимірювання проводилися за допомогою 
устаткування, яке застосовується для повірки дозимет-
рів з використанням джерел 60 Co та 137 Cs. Максималь-
на потужність експозиційної дози (ПЕД), що забезпечу-

© Маслов О.В., Лєнков С.В., Карпенко О.В., 2012
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ється обладнанням, дорівнює 100 Р/год. Результати 
вимірювань представлені на рис. 3 і рис. 4. Аналіз ре-
зультатів показав, що навіть при ПЕД 100 Р/год є чіткий 
пік повного поглинання. Таким чином, можна реалізувати 
описаний алгоритм корекції. При цьому отримана в ана-
логічних перетвореннях швидкість рахунку при прове-
денні вимірювань на об'єктах ядерних технологій (ОЯТ) в 
реальному часі з високим вигорянням і витримкою 2 роки 
приблизно відповідає потужності дози 10 Р/год. 

Аналогічні дослідження для детекторів на основі 
CdZnTe, виготовлених за іншою технологією, проведе-
но провідними закордонними дослідниками [6-8]. В ці-
лому отримані результати добре узгоджуються з наве-
деними на рис. 3 і рис. 4. Відмінність полягає в зміщенні 

піку повного поглинання в сторону менших енергій і 
деформації правої частини піку. 

Виготовлення і дослідження експериментальних 
зразків. На енергетичне розрізнення детектора, і, відпо-
відно на можливості застосування коригування вихідного 
сигналу, що визначає вплив, сприяють умови збору 
носіїв заряду. Були проведені експериментальні 
дослідження впливу напруги змішування на апаратурні 
спектри 137 Cs для детекторів в яких забезпечений пере-
важний збір електронів (рис. 5, 6). На рис. 7 і 8 показано 
вплив конструкції електродів детектора на умови збору 
носіїв заряду і, таким чином, на апаратурний спектр. 

 

 
 

Рис. 3. Апаратурні спектри 137 Cs, виміряні при різних значеннях потужності експозиційної дози:  
1 – ПЕД 10 Р/год, інтегральна загрузка (далі загрузка) 28180 с–1; 2 – ПЕД 6 Р/год, загрузка 17596 с–1;  

3 – ПЕД 3 Р/год, загрузка 9410 с–1; 4 – ПЕД 1,5 Р/год, загрузка 5268 с–1; 5 – ПЕД 0,8 Р/год, загрузка 3346 с–1;  
6 – ПЕД 0,6 Р/год, загрузка 2766 с–1 

 

 
 

Рис. 4. Апаратурні спектри 137 Cs при різних ПЕД:  
1 – ПЕД 100 Р/год, загрузка 193027 с–1; 2 – ПЕД 80 Р/год, загрузка 159228 с–1; 3 – ПЕД 60 Р/год, загрузка 125476 с–1;  

4 – ПЕД 40 Р/год, загрузка 97106 с–1; 5 – ПЕД 25 Р/год, загрузка 63874 с–1; 6 – ПЕД 15 Р/год, загрузка 40957 с–1 
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Рис. 5. Апаратурні спектри 137 Cs, виміряні при різних значеннях напруги зміщення (напруга підвищувалась) 
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Рис. 6. Апаратурні спектри 137 Cs, виміряні при різних значеннях напруги зміщення (напруга знижувалась) 
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Рис. 7. Вплив виду контактів на апаратурний спектр: а – планарні контакти;  
б – контакти із квазісферичною геометрією та компенсацією поверхневих струмів витоку 
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Рис. 8. Вплив топології контактів на залежність  
часу збору носіїв заряду і апаратурний спектр:  

а – планарні контакти; б – контакти із квазісферичною геометрією та компенсацією поверхневих струмів витоку 
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Аналіз цих результатів показує, що є два різних, але 
взаємодоповнюючих способи покращення енергетичного 
дозволу детектора: оптимізація його конструкції, в першу 
чергу електродів, і відбір сигналу за часом наростання. 

Висновки. Аналіз результатів дослідження показав, що: 
 обґрунтовано електрофізичні параметри криста-

лів CdZnTe, що задовольняють вирішенню поставлено-
го завдання. Кристали виготовлені заводом чистих ме-
талів (м. Світловодськ Кіровоградської обл.); 
 виготовлені на основі таких кристалів 5 груп екс-

периментальних елементів датчика гамма-випро-
мінювання, ці групи відрізняються розмірами приймаю-
чої площі, геометрією і топологією контактів; 
 досліджено вплив розмірів кристала й геометрії 

контактів на чутливість, точність і можливості застосу-
вання первинного перетворювача. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ СИСТЕМЫ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Проаналізовано можливі інформаційні загрози виникаючі в процесі роботи системи дистанційної освіти. Запропо-

новано механізм її захисту. 
Ключові слова: менеджмент, інформаційні потоки, керування процесами, дистанційна освіта. 

The possible threats of the information arising in the process of distance education are analysed. Mechanism of its protection 
is offered. 

Keywords: management, clearing flows, office of the process, distance education. 
 
Введение. В наше время всё большее распростра-

нение в сфере образования, за счёт присущих только 
ей качеств, приобретает дистанционное образование 
(ДО) [1]. Параллельно актуализируется проблема за-
щиты информационных потоков, которые несут конфи-
денциальную информацию и принадлежат системе ДО 
или направлены к ней. Существующие же решения [2, 
3, 5] способны лишь частично осуществлять эту задачу. 

Анализ последних исследований и публикаций в 
этом направлении показывает, что наиболее эффекти-
вным подходом является построение системы управ-
ления информационными потоками (ИП) на основе 
разделенной иерархии целей её работы [1-3, 5]. Возь-
мём его принципы за основу. 

Цель работы. Целью работы является создание 
структуры системы, позволяющей должным образом 
контролировать информационные потоки, циркулиру-
ющие в системе ДО, и защищать её от произвольных 
информационных атак. 

Изложение основного материала. На текущий 
момент различают два ключевых вида угроз, которые 
могут повлиять на финальный уровень знаний у обуча-
емых и на работоспособность системы. Среди них: 

 внешняя угроза – дистанционное воздействие 
злоумышленника, направленное на создание возмож-
ности неправомерного проникновения в систему; 
 внутренняя угроза – неправомерное введение 

злоумышленником инородного ИП внутрь информаци-
онной системы в обход внешних систем защиты.  

При этом, чтобы быть рентабельной и конкуренто-
способной, любая система должна обладать следую-
щими качествами: 
 оперативно и качественно обрабатывать все ИП, 

циркулирующие как в самой системе, так и вне её; 
 обеспечивать непрерывный и стабильный цикл 

работы системы; 
 обеспечивать конфиденциальность циркулиру-

ющей информации. 
Опираясь на предъявляемые требования, была ра-

зработана структура, приведенная на рис.1, которая 
позволяет их реализовать в полном объеме. 

© Мочалов А.А., Гайша А.А., Степанов П.А., 2012
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Рис.1. Структура защищенной обработки ИП системой ДО 
 
При возникновении внешнего информационного по-

тока 1, он, прежде чем попасть в систему, проходит 
предварительную обработку блоком сбора и обработки 
информации (БСОИ) [4]. В нем реализовано 4 области 
функционирования: 
 безопасности (представлена в блоке безопасно-

сти (ББ), производит защиту от внешних угроз); 
 анализа (представлена в блоке анализа (БА), ко-

торый производит: 
а) мониторинг ИП – отслеживание всех циркулиру-

ющих ИП и их учёт; 
б) анализ ИП; 
в) кодирование-декодирование, формирование спе-

циализированных ИП; 
г) маршрутизацию ИП; 
д) защиту от внутренних угроз); 
 планирования (представлена в блоке планирова-

ния (БП), производит сбор, хранение и резервное дуб-
лирование информации, циркулирующей в системе); 
 реализации (представлена в блоке реализации 

(БР), производит имплементацию разработанных пла-
нов работы из БП). 

Каждая из этих областей обладает уникальным на-
бором функций, комплексная работа которых позволя-
ет реализовать поставленные выше задачи. При попа-
дании ИП в систему 1, он направляется в ББ, где по-
двергается проверке на соответствие типу "вредонос-
ный информационный поток". На этом этапе отсеиваю-
тся внешние угрозы, в частности вирусные программы 

и информационные потоки, которые представляют со-
бой спам. При успешном прохождении проверки, он 
передаётся 2 в БА, где подвергается первичной обра-
ботке, процесс представлен на рис.2. 

Блок анализа анализирует и обрабатывает все цир-
кулирующие ИП в системе, регистрирует и проводит их 
анализ на соответствие статусу "закодированный ин-
формационный поток". Если он не соответствует при-
нятому в системе виду циркулирующих ИП, он прохо-
дит кодировку, в ходе которой на основании множества 
смысловых элементов и множества целей работы сис-
темы, полученных их БП, формируется новый, закоди-
рованный ИП. Структуру закодированного ИП допусти-
мо представить в виде множества: 

ind key bodyM M M M


é ù
ê ú

= ê ú
ê ú
ê úë û

ЗИП

1 2 3

, , ,  

где 1 – множество индекс–адресов принадлежности 
закодированного ИП; 2 – множество смысловых элеме-
нтов, выделенных с изначального ИП; 3 – множество, 
содержащее изначальное тело ИП. 

После того как ИП приобретает статус "закодиро-
ван", он подвергается анализу, в ходе которого опре-
деляется его актуальность для системы, если она ме-
ньше допустимого порогового значения, он выводится 
из системы 2. 
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Рис. 2. Структура алгоритма первичной обработки ИП в БА 
 

На этом этапе реализуется защита от внутренних 
угроз. Для того, чтобы инородный (вредоносный) ИП 
был обработан произвольным функциональным секто-
ром, он должен сперва приобрести форму принятых к 
обработке ИП в системе, в противном случае он будет 
игнорироваться. При этом, как только он будет закоди-
рован, он теряет свои первородные степени активности 
и в дальнейшем не представляет какой бы то ни было 
угрозы для системы и при обработке выводится из неё.  

Если ИП отвечает всем предъявленным требовани-
ям, БА руководствуясь определенным множеством ин-
декс–адресов принадлежности потока, переадресовы-
вает его секторам-адресатам, реализуя задачу маршру-
тизации 3-10. Такой подход в оперировании ИП позво-
ляет улучшить эффективность работы системы в целом, 
за счёт того, что каждый рабочий сектор обрабатывает 
лишь свою, актуальную лишь для него информацию. 

Для формирования резервного хранилища инфор-
мации, способного восстановить целостность инфор-
мационного пространства системы, в случае сбоя, вся 
циркулирующая информация которая обладает доста-
точным уровнем актуальности сохраняется в БП.  

В случае если ИП несёт в себе запрос и предостав-
лении некой услуги (учебного курса), в БА формируется 
ряд управляющих команд, направленных к БР и среде 
реализации работы, результатом выполнения которых 
является формирование виртуальной среды с элемен-
тами, способствующими реализации запроса, заложен-
ного в пришедший ИП. 

Выводы. Предложенная структура построения ра-
боты системы ДО, реализует на должном уровне меха-
низмы контроля и обработки информационных потоков, 
циркулирующих в ней, при этом обеспечивая защиту от 
произвольных информационных атак. На её базе раз-
работан алгоритм защиты ИП и идентификации поль-
зователей. Следует отметить, что спектр применения 
предложенной структуры не ограничен лишь системой 
образования, и после некоторых предварительных на-
строек, может быть интегрирован в любую систему, 
нуждающуюся в механизмах контроля, маршрутизации 
и защиты ИП. 
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МЕТОД СЕЛЕКЦІЇ КОРИСНИХ І ПЕРЕШКОДОВИХ СИГНАЛІВ  
З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОВИСОТНИХ ЦІЛЕЙ 

 
У статті запропоновано один з методів захисту радіолокаційних станцій (РЛС) маловисотних цілей (МВЦ) від 

впливу відповідних імпульсних перешкод (ВІП), постановник яких прикриває МВЦ і має значно більший кут місця. 
Ключові слова: режекторний фільтр, цифрова лінійна антенна решітка, діаграма направленості, кут місця, куто-

ва селекція. 

In the article one of methods of defence of the radio-location stations (RLS) of malovisotnih purposes (MVTs) is offered from 
influencing of return impulsive hindrances (OIP), the producer of which covers MVTs and has the greater corner of place considerably. 

Keywords: regektorniy filter, digital linear aerial grate, diagram of orientation, corner of place, angular selektsіya. 
 
Постановка завдання та аналіз останніх дослі-

джень. Проблема радіолокації маловисотних цілей 
обумовлена, насамперед, з вирішенням складної техні-
чної задачі придушення пасивної перешкоди за рахунок 
відбиттів сигналу від підстилаючої поверхні, а також 
зниженням інтерференційних втрат сигналу. Застосу-
вання МВЦ є одним з ефективних заходів радіоелект-
ронної боротьби, тому в конфліктних ситуаціях слід 
очікувати для прикриття МВЦ застосування додатково 
навмисних перешкод, серед яких найбільш імовірні для 
МВЦ імпульсні перешкоди у відповідь, які ретранслю-
ються іншою ціллю (постановка ІПВ самої МВЦ недоці-
льна через те, що є для неї демаскуючим фактором). 
Як відомо з [1], вплив ІПВ призводить до значного пе-
ревантаження приймального тракту і ускладнює спо-
стереження відміток від МВЦ. На відміну від РЛС вияв-

лення на середніх та великих висотах застосування ІПВ 
проти РЛС МВЦ виявляється більш ефективним: по-
перше, через вплив відбиттів від поверхні неможливо 
реалізувати вимоги до форми діаграми спрямованості і, 
отже, не можна використовувати систему ПБВ (приду-
шення бічної відповіді), по-друге, практично неможлива 
третинна обробка інформації, що дозволяє "відсіяти" 
відстаючі імпульси перешкоди, тому що концепція ство-
рення радіолокаційного поля не передбачає перекриття 
зон виявлення на малих висотах. Пропонується метод 
захисту РЛС МВЦ від ІПВ, заснований на відмінності в 
напрямку приходу сигналів, відбитих від цілі МВЦ і по-
становника ВІП в кутомісній площині. На рис.1 предста-
влена залежність кута місця цілей з висотами 1000 м 
(крива 1) і 5000 м (крива 2) від дальності до цілі.  
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Рис. 1. Залежність кута місця цілей з висотами 1000 м (крива 1) і 5000 м (крива 2) від дальності до цілі 

 
При побудові графіків враховано, що дальність ви-

явлення МВЦ на висоті 1000 м при висоті антени до 20 
м не перевищує 150 км. З графіків випливає, що в якос-
ті ознаки для селекції корисного сигналу при наявності 
ІПВ можна використовувати напрям приходу сигналів в 
кутомісній площині або фазову відміну сигналів, прийн-
ятих 2-ма антенами з рознесеними по висоті фазовими 
центрами. Кутова селекція відстаючих імпульсів ІПВ 
можлива або шляхом формування провалу в ДС антени 
у напрямку на постановник перешкод за допомогою 
кутового режекторного фільтра або шляхом бланкуван-
ня виходу приймача на час дії ІПВ. В останньому випа-
дку неминуча втрата окремих імпульсів пачки корисного 
сигналу, моменти приходу яких на вхід РЛС збігаються 
з моментами приходу перешкодових імпульсів. Ймовір-

ність втрати частини імпульсів пачки визначається бі-
номінальною формулою [1]: 

0 1 1( ) (1 )бл бл
бл

М М М
бл блМ МP M С P Р D= × × - ,   (1) 

де ( )блP M – ймовірність втрати блM – імпульсів пачки, 

0M – число імпульсів у вихідній пачці, 0M – кількість 

імпульсів у пачці, 0 блM M MD = - , 1блP – ймовірність 

бланкування одного імпульсу пачки; 

0

0 !

! !
блM

M
бл

M
C

M M
=

×D
       (2) 

Вважаючи. що середня тривалість імпульсів ВІП іс-
тотно менше періоду імпульсів РЛС– пT , а момент над-
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ходження імпульсів перешкоди рівноімовірні в інтервалі 
[0, пT ], ймовірність 1блP  визначається як: 

1
п іп

бл
іп п

F
P

Q F
= ,     (3) 

де п іпF – середнє значення частоти повторення імпу-

льсів перешкоди, рівне для ІПВ величини nF , а іnQ – 

середнє значення шпаруватості імпульсів перешко-
ди, рівне: 

1
іn

П іп
Q

F
= .   (4) 

На рис. 2 представлена залежність ймовірності 
втрат блM імпульсів пачки від вихідної кількості 0M  при 

1 0,1блP =  (крива 1 для 0 20M = : крива 2 для 0 40M = ). 
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Рис. 2. Залежність ймовірності втрат блM імпульсів пачки від вихідної кількості 0M  при 1 0,1блP =   

(крива 1 – для 0 20M = ; крива 2 – для 0 40M = ) 
 

З аналізу графіків видно, що навіть при малому числі 
імпульсів у пачці втрати достатньо низькі і не перевищу-
ють 2 Дб. Алгоритм пропонованого методу захисту РЛС 
МВЦ від ІПВ включає дві основні операції обробки вхід-
ного сигналу: 1) вимір кута місця постановника ІПВ і фо-
рмування ознаки перешкоди, 2) бланкування ділянок 
дальності, зайнятих перешкодою. Друга операція вико-
нується стандартними елементами приймача, перша 
вимагає узгодження з метою вироблення найбільш оп-
тимального рішення. При аналізіі алгоритму формування 
ознаки ІПВ виходимо з факту побудови РЛС МВЦ на ос-
нові цифрової лінійної антенної решітки (ЦЛАР), що не-
обхідно для вирішення зазначених раніше основних про-
блемних завдань радіолокації МВЦ [3]. При наявності 
ЦЛАР можливо використовувати фазометричний метод 

вимірювання кута місця цілей, але виникають складнощі 
із забезпеченням однозначності вимірювання при кутах 
місця, що перевищують ширину ДС. Враховуючи, що для 
формування ознаки ІПВ відсутня необхідність високого 
кутового розрізнення, можна використовувати більш 
простий метод амплітудної пеленгації, заснований на 
формуванні просторових частот за допомогою алгоритму 
швидкого перетворення Фур'є, що забезпечує обчислен-
ня спектру вихідного сигналу ЦЛАР.  

Кут місця постановника ІПВ визначається за просто-
рової частоти вихідного сигналу. Вид спектру просторо-
вих частот на виході прийомних каналів ЦЛАР після при-
душення пасивної перешкоди, зумовленої відображен-
ням сигналу підстилаючої поверхні, зображений на рис.3. 
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Рис. 3. Вид спектру просторових частот на виході прийомних каналів ЦЛАР після придушення пасивної перешкоди,  

зумовленої відбиттям сигналу від підстилаючої поверхні 
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На рис. 3 враховані наступні параметри РЛС: число 
каналів ЦЛАР 200N = , висота підйому антени 

max 20 мh = , довжина хвилі 0,05 м. З рис. 3 випливає, 

що при "слабкій" (або попередньо пригніченій) пасивній 
перешкоді відбиті від поверхні сигнали пасивної пере-
шкоди і ІПВ в області просторових частот легко розді-
ляються. Однак, як показали розрахунки, при "потужній" 
перешкоді оцінка кута місця постановника ІПВ можлива 
тільки при кутах місця постановника, які не менше ніж в 
3 .. 4 рази перевищують ширину ДС антени. 

Висновки. 
1. Запропоновано метод захисту РЛС МВЦ від імпу-

льсних перешкод у відповідь, що відрізняється від ві-
домих тим, що для селекції корисних і перешкодових 
сигналів використовуються кутові відмінності в напрям-
ку їхнього приходу в кутомісній площині. Це дозволяє 
здійснити захист від ІПВ шляхом простого бланкування 

виходу системи обробки сигналів в момент вступу на 
вхід імпульсів перешкоди. 

2. Показано, що якщо кут місця постановника ІПВ 
перевищує ширину ДС антени в кутомісній площині, то 
у формувачі ознаки відповіді перешкоди доцільно вико-
ристовувати просторовий фільтр, реалізований на ос-
нові ЦЛАР і процесора швидкого перетворення Фур'є.  

3. Для підвищення достовірності оцінки кута місця 
джерела ІПВ слід здійснювати кутову або допплерівсь-
ку селекцію пасивної перешкоди, обумовленої відбит-
тям сигналу від підстилаючої поверхні. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ  
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-КОНТРАКТНИКІВ В ПРОЦЕСІ СЛУЖБИ 

 
У статті висвітлено виявлені під час емпіричного дослідження психологічні особливості професійного самови-

значення військовослужбовців-контактників в процесі служби. Зокрема показано, що на позитивність вибору і став-
лення до професії військового, бажання продовжувати службу в Збройних Силах України впливають ті обставини та 
умови, які найбільшою мірою пов'язані з актуальною мотивацією військовослужбовців залежно від стажу служби. 

Ключові слова: психологічні особливості, військовослужбовці-контрактники, актуальна мотивація. 

This article presents the identified during the empirical study of the psychological characteristics of professional self-
determination of contract in the service. In particular, we show that the positivity of choice and attitude towards the military 
profession, the desire to continue service in the Armed Forces of Ukraine affected by the circumstances and conditions that are 
associated with the greatest measure of the actual motivation of personnel depending on the length of service. 

Key words: psychological features of contract, the actual motivation. 
 
Постановка проблеми. Сучасний етап реформуван-

ня Збройних Сил України характеризується послідовним 
зсувом акцентів убік удосконалювання професійної ком-
петентності військових кадрів. Важливим рішенням у 
цьому зв'язку є узятий стратегічний курс на послідовний 
перехід ЗС України переважно на контрактну основу 
комплектування, націлений на якісне підвищення профе-
сіоналізму військовослужбовців. Між тим на сьогодні кі-
лькість військовослужбовців-контрактників складає 52% 
від штатної чисельності. В планах військового відомства 
впродовж п'яти років вивести цей показник до 70%. Зна-
чущими факторами професійного розвитку військовос-
лужбовця є усвідомлені й адекватні, з погляду узгоджен-
ня вимог військово-професійної діяльності, а також мож-
ливостей та інтересів самого військовослужбовця, про-
фесійні рішення, пов'язані з вибором військової професії, 
варіанти професійного розвитку і кар'єри. Цю функцію 
професіоналізації виконує професійне самовизначення, 
будучи одним із центральних механізмів "зближення" 
військовослужбовця і військово-професійної діяльності 
за рахунок виявлення неузгодженостей у системі "про-
фесія-людина" і шляхів їхнього подолання. 

Разом з першим позитивним досвідом переходу на 
контрактну основу комплектування є й факти, що свід-
чать про значні проблеми у цій сфері. На незадовільний 
стан справ вказує непогодженість домагань та очіку-
вань контрактників і держави відносно якості і тривало-
сті їхньої військової служби. Кожний четвертий військо-
вослужбовець звільняється за власним бажанням. Це 
свідчить про неадекватності вибору ними військової 

професії з погляду відповідності умов, вимог військово-
професійної діяльності їхнім потребам і можливостям. 

З погляду довгострокового прогнозування професій-
них планів кандидатів на службу у лавах ЗС України цей 
стан погіршується відсутністю чітких змістовно-
процесуальних параметрів контрактів, що укладаються із 
ними, де поряд з надаваними з боку держави пільгами 
були б чітко обговорені й питання, пов'язані з можливіс-
тю реалізації професійного росту в структурах військової 
організації за новими програмах професійної підготовки. 

Таким чином, актуальним завданням стає визначен-
ня оптимального варіанту співвідношення зусиль, за-
трачуваних на відбір, професійну підготовку і подаль-
ший супровід військових кадрів. Вирішити це завдання 
без опори на знання психологічних пріоритетів військо-
вослужбовців за контрактом – мотиваційних факторів 
вибору військової професії, ступеня усвідомленості і 
самостійності вибору, професійних планів і кар'єрних 
цілей – досить важко. 

Аналіз останніх досліджень. У науковому плані 
вивчення проблем, пов'язаних із професійним самови-
значенням військовослужбовців, впливу на цей процес 
психологічних факторів знайшло своє відображення у 
низці досліджень вітчизняних вчених (В.Алещенко, 
М.Корольчук, Г.Ложкін, В.Осьодло, О.Сафін, В.Стасюк 
та ін.). Разом з тим слід зазначити, що у військовій пси-
хології на сьогодні завдання вивчення професійного 
самовизначення військовослужбовців, що проходять 
військову службу за контрактом на посадах рядового і 
сержантського складу, залишається поки що поза на-
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лежною увагою. Відсутність науково обґрунтованих 
даних з цієї проблеми не дозволяє виробити адекватні 
технології діагностики і прогнозування професійної схо-
ронності й успішності військових фахівців зазначеної 
категорії, а також відповідні програми психологічного 
супроводу їхнього професійного розвитку. 

Мета статті – висвітлити результати емпіричного 
дослідження у частині виявлення психологічних особ-
ливості професійного самовизначення військовослуж-
бовців-контрактників в процесі служби. 

Виклад основного матеріалу. Під час дослідження 
було здійснено аналіз динаміки професійного самови-
значення військовослужбовців за контрактом у контексті 
основних етапів їхньої професіоналізації в умовах 
Збройних Сил України. У психологічних дослідженнях 
динаміка явища розглядається у зв'язку зі зміною об'єк-
та, що припускає рухливість його окремих складових, 
що охоплюють різні ієрархічні рівні і має певні тимчасо-
ві показники і границі. У нашому дослідженні таким  
об'єктом було професійне самовизначення, а його еле-
ментами – структурні компоненти його функціонально-
психологічної структури. Основними завданнями дослі-
дження динаміки професійного самовизначення були: 

виявлення та аналіз характеру змін кожного струк-
турного компонента і функціонально-психологічної стру-
ктури у цілому; 

виявлення та аналіз психологічних проблем, що 
обумовлюють зміст професійного самовизначення на 
основних етапах професійного розвитку військовослуж-
бовця в умовах військової служби; 

Вирішення першого завдання припускало виявлення 
динаміки рівня розвитку структурних компонентів про-
фесійного самовизначення (рефлексивного, мотивацій-
ного та операційного), а також характеру зміни взаємо-
зв'язків між ними. У цьому зв'язку було вивчено відпові-
дні результати у групах військовослужбовців, що розрі-
зняються тривалістю військової служби за контрактом. 
Як аналізований динамічний тимчасовий відрізок висту-
пав різний стаж військової служби за контрактом. Усьо-
го було виділено три категорії військовослужбовців:  
1 група – термін служби за контрактом до 1 року (28%), 
2 група – від 1 року до 2-х років (42%), 3 група – понад 
 2 років (30%). Для визначення рівня розвитку структур-
них компонентів у кожній із груп використовувалися 
дані, отримані на попередньому етапі дослідження з 
врахуванням їх диференціації по виділених групах. Та-
ким чином, метод, що застосовувався для вирішення 
зазначеного дослідницького завдання, варто віднести 
до методу зрізових досліджень. Його застосування до-
зволило виявити, що зі збільшенням стажу військової 
служби загальний рівень розвитку функціонально-
психологічної структури професійного самовизначення 
зростає (у групі до 1 року цей показник – 2,98; у групі від 
1 до 2 років – 3,21; у групі понад 2-х років – 3,49). Разом 
з тим, статистично значущі розбіжності виявлено лише 
між 1 і 3 групою (застосовувався непараметричний кри-
терій Н.Краскала-Уоллеса, -=6,505, df=2, p=0,038). Це 
свідчить про незначну у цілому роль такого фактора, як 
"стаж військової служби" у розвитку функціонально-
психологічної структури професійного самовизначення, 
а точніше – про незначність часу, охоплюваного ста-
жем військової служби обстежуваних, що брали участь 
у дослідженні. Крім того, не сам по собі часовий тер-
мін військової служби відіграє роль у розвитку функці-
онально-психологічної структури професійного само-
визначення, а подієва змістовність та інтенсивність 
діяльності по військовій спеціальності, які виступають 
психологічними еквівалентами детермінаційного на-
вантаження стажу. 

Більш помітні зміни характеризують динаміку кожно-
го з компонентів окремо. Як виявилося, протягом усього 
терміну військової служби продовжує послідовно зрос-
тати рівень розвитку рефлексивного та операційного 
компонентів, а динаміка мотиваційного компонента є 
неоднозначною. Зі зміною цього компонента можна 
пов'язати і структуру, що змінюється, функціонально-
психологічну структуру професійного самовизначення, 
виражену у вигляді відповідних профілів у кожній із груп 
обстежуваних. Так, у 1-й групі обстежуваних помітно 
переважає за своїм розвитком мотиваційний компо-
нент, потім простежується зменшення його ролі за ра-
хунок деякого зниження рівня його розвитку та водно-
час підвищення показників інших компонентів (рефлек-
сивного та операційного), і потім у 3-й групі спостеріга-
ється знову його зростання при збереженні лідируючої 
ролі рефлексивного компонента. Примітно, що рівень 
розвитку операційного компонента залишається протя-
гом усього нижче рефлексивного і змінюється разом з 
ним. Можна припустити, що рефлексивний компонент 
виступає у ролі своєрідної пропускної лійки, з одного 
боку, що стримує розвиток операційного компонента, з 
іншого боку, він обумовлює його розвиток. Це припу-
щення засноване на порівняльному аналізі змісту пока-
зників обох компонентів. Так, змістовність цілей, само-
стійність побудови особистої професійної перспективи, 
погодженість цілей і засобів, що є структурними елеме-
нтами операційного компонента, може бути "розгорну-
та" і виявитися повною мірою на основі виявлення і 
побудови системи інформаційних індикаторів-орієнтирів 
(у вигляді професійного Я-образу, образу військової 
професії і професіонала) та усвідомлення значущості і 
змісту проблемності ситуації. 

Таким чином, слід зазначити, що протягом аналізо-
ваного тимчасового відрізка спостерігається поступове 
зростання рівня розвитку функціонально-психологічної 
структури професійного самовизначення при зміні стру-
ктури взаємозв'язків між компонентами. Найбільш тіс-
ний зв'язок із загальним рівнем розвитку функціональ-
но-психологічної структури професійного самовизна-
чення (застосовувався коефіцієнт кореляції Пірсона (r)) 
демонструє рефлексивний компонент (r=0,938), потім 
операційний компонент (г=0,924) і мотиваційний 
(r=0,787). Ступінь внутрішньої погодженості структурних 
компонентів професійного самовизначення між собою, 
що обумовлена тіснотою інтеркореляційних зв'язків, 
також є достатньо високою, а у динаміці виражена у 
такий спосіб: у першій групі обстежуваних r=0,793, у 
другій групі r=0,923, у третій групі r=0,863. Високі вели-
чини коефіцієнтів свідчать про ступінь однорідності у 
рівні розвитку компонентів у конкретного обстежуваного 
або групи обстежуваних. 

З огляду на виявлений під час попереднього аналізу 
взаємозв'язок функціонально-психологічної структури 
професійного самовизначення із низкою внутрішніх і 
зовнішніх умов, правомірно припустити, що порушення 
внутрішньої погодженості (тісноти зв'язку між компонен-
тами) може бути наслідком фруструючого впливу при-
внесених ззовні – стосовно функціонально-
психологічної структури професійного самовизначення 
– обставин. У цьому зв'язку більш слабкий взаємозв'я-
зок на першому аналізованому тимчасовому відрізку і 
деяке ослаблення її (порівняно із другим періодом) на 
третьому періоді може свідчити про підвищення про-
блемності для військовослужбовців актуальної життєвої 
ситуації внаслідок дії перемінних, що розхитують струк-
турну єдність компонентів функціонально-психологічної 
структури професійного самовизначення. Крім того, цим 
же може бути пояснений характер більшої (порівняно з 
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іншими компонентами) рухливості мотиваційного ком-
понента, який більш чутливо за інших відгукується на 
детермінаційні коливання тіла. Це спостереження до-
зволяє переконатися в обґрунтованості раніше висуну-
того припущення про наявність у загальній динаміці 
військової служби періодів, що характеризуються особ-
ливою проблемною насиченістю (т.з. критичних пері-
одів), що визначають інтенсивність і змістовну специфі-
ку професійного самовизначення військовослужбовців. 

На перевірку цього припущення були спрямовані 
подальші дослідницькі дії у межах констатувального 
експерименту, які були пов'язані з вирішенням більш 
загального завдання дослідження – виявлення та ана-
ліз психологічних проблем, що обумовлюють зміст 
професійного самовизначення на основних етапах 
професійного розвитку військовослужбовця в умовах 
військової служби. Проблемність ситуації детермінуєть-
ся протиріччями, що породжують "бар'єри" на шляху до 
їхнього вирішення. Основний акцент проблемності за-
дається варіативним співвідношенням трьох елементів 
"людина (суб'єкт) – завдання – умови". Тобто більшу 
або меншу проблемність військовослужбовець у силу 
усвідомлення та індивідуалізованого погляду на ситуа-
цію може пов'язувати із собою (завищені очікування, 
неадекватні відносини, відсутність спонукань, незнання 
яких-небудь професійно значущих аспектів, низькі про-
фесійні можливості і т.п.), із завданням, оцінюючи її як 
складну або просту, значущу або незначущу, а також з 
умовами, що сприяють або перешкоджають вирішенню 
проблеми. Крім того, варто виділити сфери, що пред-
ставляють сферу переважної детермінації і, водночас, 
відносної локалізації проблеми: предметно-діяльнісної, 
соціально-психологічної або особистісної. 

Таким чином, детермінуючим джерелом (а у цьому 
зв'язку, і основним індикатором) проблемного змісту 
виступають більш-менш усвідомлювані протиріччя у 
сфері "військовослужбовець – військово-професійне 
середовище, професія" зі зміщенням акценту у той чи 
інший бік. Більше або менше усвідомлення проблеми 
військовослужбовцем підкреслює необхідність застосу-
вання під час дослідження методичних процедур, за-
снованих не лише на самозвіті і самооцінці складності. 
аспектів проблемної ситуації, але і більш об'єктивних 
прийомів, що дозволяють фіксувати відповідні індика-
тори проблемної завантаженості у загальній структурі 
ситуації. Зокрема, для виявлення змістовної специфіки 
та інтенсивності проблем, характерних для того або 
іншого етапу, а також для виявлення та оцінки рівня 
психічної напруженості, викликаного проблемною нава-
нтаженістю етапу, використовувався такий методичний 
прийом, як зіставлення значущості для військовослуж-
бовця певних груп мотивів і цілей і ступеня його задо-
воленості відповідними групами умов. При цьому кате-
горії військовослужбовців, що розрізняються за стажем 
військової служби, виступали як зрізи, що характеризу-
ють тимчасову динаміку професійного самовизначення. 
Опираючись на відомі у психології типології етапності 
професійного розвитку, ми виділили у структурі професі-
оналізації військовослужбовця три таких етапи, кожному 
з яких властиві свої завдання: етап оптації (вибору про-
фесії та ухвалення рішення про необхідність її освоєння), 
етап адаптації (перші 6 місяців служби, пов'язані з осво-
єнням професійних і соціально-психологічних норм, ро-
лей) та етап подальшого професійного розвитку (вдоско-
налювання, нарощування професіоналізму). 

Основні групи мотивів, що аналізувалися і зіставля-
лися між собою, цілей і умов (оцінюваних як такі, що 
сприяють чи перешкоджають досягненню цілей) було 
розділено на три групи відповідно до сфери детерміна-

ції/локалізації: соціально-психологічна, предметно-
діяльнісна, особистісна. У кожній з них було виділено 
свої підгрупи. Ступінь розбіжності між рівнем значущос-
ті тих або інших мотивів, цілей і задоволеності умовами 
військової служби характеризувала рівень внутрішньо-
особистісної конфліктності, обумовлений наявністю 
проблемних зон, що набувають актуальність для певної 
групи військовослужбовців. Цей прийом доповнювався 
вивченням та якісним аналізом переважних емоційних 
станів, мотиваційних тенденцій, пов'язаних із прагнен-
ням людини більш детально розібратися у ситуації, 
звернутися для цього за допомогою до інших людей 
товаришам по службі, родичів, командирів). Взаємо-
зв'язок цих показників (професійне самовизначення, 
внутріошньособистісна конфліктність, психічна напру-
женість) є достатньо тісним і пояснюється тим, що усві-
домлення суперечностей у системі "людина – профе-
сія", "Я-реальне – Я-ідеальне" і необхідності їхнього 
подолання супроводжується такими негативними ста-
нами як тривога, фрустрація, інтрапсихічний конфлікт, 
напруженість, які, у свою чергу, ініціюють процеси про-
фесійного самовизначення, реалізація якого є механіз-
мом (і умовою) їхнього вирішення (редукування, змен-
шення). Таким чином, виявлявся не лише ступінь психі-
чної напруженості, але й змістовний аспект проблемно-
го поля, яке актуалізує процес професійного самови-
значення і відображає специфіку проблемних ситуацій 
на різних етапах військової професіоналізації. 

Аналіз отриманих під час дослідження даних дозво-
ляє виділити і коротко охарактеризувати основні про-
блемні зони, що обумовлюють змістовну специфіку са-
мовизначення як механізму вирішення наявних про-
блем. Так, загальний рівень проблемної навантаженос-
ті, що характеризується ступенем розбіжності моти-
вів/цілей і задоволеності умовами військової служби 
дорівнює 0,972, що визначає цей показник як орієнтир 
для аналізу інших параметрів. Відповідно до цього по-
казника можна визначити найбільш гострі проблемні 
зони, якими є: серед сфер – предметно-діяльнісна 
(1,18), особистісна (0,876), соціально-психологічна 
(0,88); серед мотивів і цілей (опосредкованість їхнього 
задоволення і досягнення умовами) – мотиви і цілі 
професійного досягнення і розвитку (1,58), спілкування і 
співробітництва (1,23), адаптивно-прагматичні (1,09); 
серед умов (у контексті їхньої оцінки як чинників, що 
сприяють досягненню цілей) – умови, що визначають 
організацію діяльності, військової служби (1,53), ресур-
сне забезпечення життєдіяльності (1,38), а також зміст 
професійної діяльності (1,18). Отримані дані було уточ-
нено в процесі індивідуальних бесід з військовослужбо-
вцями, де спеціальному аналізу було піддано, зокрема, 
їхні ускладнення у професійній діяльності і військовій 
службі, а також деякі аспекти відносин з офіцерами і 
товаришами по службі. Виявлено, що більшість війсь-
ковослужбовців, у цілому позитивно ставлячись до вій-
ськової служби і Збройних Сил України у цілому, доста-
тньо критично оцінюють умови контрактної служби та 
їхнє дотримання у своїх військових частинах. Показово, 
що понад чверть військовослужбовців (26,7), які допус-
кають для себе службу за контрактом надалі, хотіли б 
продовжувати її не у своїй частині і не зі своїми офіце-
рами. Серед умов, що негативно впливають на мотива-
цію військовослужбовців до продовження контрактної 
служби і виконання своїх обов'язків, виділяються такі: 
недостатній рівень грошового утримання (88%), низький 
престиж служби (48%), залучення до виконання невла-
стивих завдань (53%), недостатня кількість особистого 
часу, відсутність можливості вільного виходу за межі 
військової частини (77%), втома від високого службово-
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го навантаження (46%), незадовільне постачання на-
лежними видами постачання (34%), слабка соціально-
правова захищеність (25%), відсутність житла для сімей-
них (13%), некомпетентність офіцерів (42%), їхній грубий 
стиль поводження з військовослужбовцями (56%). 

Незважаючи на те, що більше половини військовос-
лужбовців (62%) задоволені рівнем взаємин у своїх 
військових колективах (соціально-психологічна сфера), 
у той же час біля чверті (23%) вважають, що взаємини 
не відповідають їхнім очікуванням. Серед незадовіль-
них аспектів відзначаються низький або недостатній 
культурний рівень, відсутність взаємодопомоги, індиві-
дуалізм товаришів по службі. 

Окреме запитання стосується взаємин з офіцерами, 
якими не задоволені більше половини з опитаних війсь-
ковослужбовців. Військовослужбовці відзначають, що 
головними якостями, що дозволяють їхнім безпосеред-
нім командирам із числа офіцерів управляти підрозді-
лом, є: службове становище (44%), професійне майс-
терність (27%), погрози і покарання (37%). Рідше вказу-
валися такі якості офіцерів, як досвід роботи з людьми 
(22%), вимогливість (27%), авторитет серед підлеглих 
(23%). Причинами такого стану, на думку опитаних, є: 
відсутність досвіду у низки офіцерів, особливо у моло-
дих, які перекладають частину своїх функцій на сержа-
нтів, боячись труднощів, зайвого навантаження, не 
знаючи, як побудувати свої відносини з військовослуж-
бовцями за контрактом; підхід до військовослужбовців, 
що проходять військову службу за контрактом, з такими 
ж мірками, як до військовослужбовців, що проходять 
строкову службу; невміння багатьох офіцерів управляти 
людьми більш старшого віку, ніж військовослужбовці, 
що проходять строкову службу; небажання деяких офі-
церів визнавати у рядових і сержантах військової служ-
би за контрактом суб'єктів з рівним з ними, відповідно 
до законодавства, соціальним статусом; індивідуалізм, 
брутальність, нахабність і хамство у відносинах з інши-
ми військовослужбовцями з боку деяких з них, вимаган-
ня, що практикуються деякими офіцерами у підрозділах 
відносно військовослужбовців, що проходять військову 
службу за контрактом. 

Причини хворобливого сприйняття відносин саме з 
офіцерами у низці інших причин варто пояснювати і 
тим, що офіцери, в очах військовослужбовців, у першу 
чергу повинні бути гарантами дотримання умов, заяв-
лених у контракті, а також основними суб'єктами про-
фесійного супроводу їхньої діяльності. Розуміючи об'єк-
тивну обумовленість багатьох труднощів, військовос-
лужбовці, у той же час, не готові миритися зі збільшен-
ням цих труднощів з вини офіцерів (їхні відношення, 
рівня підготовки і т.п.). Багато військовослужбовців, від-
чуваючи потребу у роз'ясненні окремих аспектів, пов'я-
заних з виконанням обов'язків по військовій службі, у 
тому числі особливостей умов контракту, перспектив і 
можливостей професійного росту в умовах Збройних 
Сил України, не одержують зрозумілих пояснень, а дуже 
часто зіштовхуються і з відвертим небажанням офіцерів 
витрачати час на додаткову роботу з підлеглими. 

Під час дослідження було вивчене також питання 
про ступінь задоволеності офіцерів підпорядкованими 
ним військовослужбовцями за контрактом. Для цього 
було обрано основні, на думку самих офіцерів, критерії 
оцінки службової, бойової і повсякденної військової дія-
льності військовослужбовців за контрактом. Для вияв-
лення ступеня адекватності самооцінки військовослуж-
бовців за контрактом відповіді офіцерів були порівняно 
з відповідями військовослужбовців-контрактників за 
цими ж критеріями. 

Результати опитування свідчать про значні розбіж-
ності у відповідях респондентів двох груп (офіцери і 
контрактники), що свідчить про неадекватність сприй-
няття військовослужбовцями, що проходять військову 
службу за контрактом, рівня розвитку у себе професій-
но важливих якостей. У цьому зв'язку спостерігається 
передумова для сприйняття військовослужбовцями 
вимог офіцерів до вдосконалювання тих або інших ас-
пектів професіоналізму як упереджених, підвищених, 
необґрунтованих. Разом з тим, виявлена розбіжність 
між оцінкою за окремими критеріями і "глобальним" 
самовідношенням до себе як військового професіона-
ла. Так, дослідження показало, що повною мірою іден-
тифікують себе з поняттям "військовий професіонал" 
лише 18% військовослужбовців, у той час як за окре-
мими, наданими дослідником, критеріями позитивно 
оцінюють себе більше половини військовослужбовців. 
Цей цікавий факт може бути пояснений існуванням у 
свідомості військовослужбовців неопераціоналізованої 
(слабко диференційованої у своїх нюансах) моделі "іде-
ального військового професіонала", що служить своєрід-
ним внутрішнім оцінним еталоном, що синтезує не лише 
суто технологічні елементи професійної діяльності, але й 
моральні, соціальні аспекти інтеріоризованих суспільних 
уявлень про професійного військовослужбовця. 

Як виявилося з результатів анкетування і бесід, зна-
чну частину проблем у військовій службі військовослу-
жбовці пов'язують із "об'єктним полюсом", у меншому 
ступені звертаючи увагу на себе як суб'єкта військової 
діяльності, а головне – суб'єкта, здатного у межах вій-
ськової організації здійснювати визначення, проекту-
вання і планування своєї активності. Відповідно до ви-
рішення проблем і труднощів багато хто пов'язують із 
загальною зміною ситуації у кращий бік. Цим поясню-
ється і значний відсоток військовослужбовців, що не 
визначилися відносно висновку наступного контракту. 
Цей висновок підтверджується тим, що під час бесід та 
анкетування у більшості військовослужбовців (74%) 
загальне бажання професійно зростати, вдосконалюва-
тися як військовий професіонал, не підкріплене деталі-
зацією їхніх намірів у вигляді конкретних способів, за-
вдань. Так, багато військовослужбовців при загальному 
позитивному ставленні до військової служби і військової 
професії, розглядають її усе-таки як "прохідний етап" у 
своєму житті (який дозволяє придбати стартовий капі-
тал або у грошовому, або у морально-психологічному 
еквіваленті – накопичити грошей, стати сучасним чоло-
віком, одержати необхідні професійні навички та ін.), 
пов'язуючи подальші перспективи з реалізацією себе 
поза межами військової служби. Тому значна частина 
обстежуваних (72%) у бесідах щодо свого вдосконалю-
вання в умовах військової служби не мають чітких уяв-
лень і визначають для себе відповідні завдання достат-
ньо узагальнено. Лише 16% опитаних заявляли про 
необхідність освоєння інших (декількох) спеціальнос-
тей, крім тієї, котру вони освоюють на цей час. Достат-
ньо розмиті уявлення у значної частини військовослуж-
бовців про своє більш-менш віддалене майбутнє. Так, 
на питання: "Яку професію Ви маєте намір обрати після 
військової служби? Ким Ви будете за професією через 
5 (10) років?" – 36% військовослужбовців завагалися з 
відповіддю, що свідчить про несформовану професійну 
ідентичність, слабку виразність (або відсутність) про-
фесійних пріоритетів. 

Подальші дослідницькі кроки були пов'язані із при-
пущенням про існування у загальній динаміці професій-
ного розвитку етапів (періодів), що характеризуються 
особливою проблемною насиченістю. Умовно ці пері-
оди можна назвати критичними, маючи на увазі, що 
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вони мають більшість традиційних атрибутів таких пері-
одів: зміна модальності станів, підвищення емоційної 
чутливості, конфліктності, незадоволеності, відчуття 
вичерпаності сил, ресурсів, потреба у підтримці, пораді 
(або, навпаки, прагнення обмежити контакти), зростан-
ня пошукової активності у різних сферах і т.п. Для ви-
явлення цих періодів було проаналізовано динаміку 
загальної задоволеності військовослужбовців умовами 
військової служби, рівень розбіжностей між основними 
побудниками (мотивами, цілями) і задоволеністю умо-
вами військової служби, а також рівень пошукової акти-
вності (показник, що характеризує потребу у більш яс-
ному розумінні ситуації, з'ясуванні свого положення, 
шляхів, перспектив, можливостей оптимальних спосо-
бів діяльності, відносин. Динаміка досліджуваних пока-
зників характеризується певним взаємозв'язком, що 
характеризує етапну специфіку самовизначення. Так, 
у наявності "назад" погоджені зміни "задоволеності" і 
"рівня пошукової активності". Найбільша неузгодже-
ність виявлена у період служби 19-24 місяців, а також 
у період понад 30 місяців. Максимальний рівень роз-
біжностей між актуальними мотивами і цілями з "задо-
воленістю умовами" виявлений у період 12-18 місяців і 
у період понад 30 місяців. 

Таким чином, виділяються два періоди, які характе-
ризуються наявністю перерахованих вище ознак крити-
чних: період "середини військової служби за контрак-
том" і період після 30 місяців, що передує ухваленню 
рішення про укладання (або неукладання) наступного 
контракту. Пояснення існування і специфіки цих пері-
одів можливо з врахуванням аналізу загальної логіки 
проходження військової служби. Так, спостережуваний 
початок зростання пошукової активності у перший пері-
од (після 12 місяців) може бути пов'язаний з відчуттям 
вичерпаності власних ресурсів, що забезпечують інфо-
рмаційно-орієнтуючу функцію, у логіко-смисловому 
просторі військової служби. Багато військовослужбовців 
у цей період мають потребу у більш детальному з'ясу-
ванні перспектив свого перебування на військовій слу-
жбі, відчуваючи неефективність сформованої системи 
взаємодії з іншими суб'єктами, низький "коефіцієнт ко-
рисної дії" організаційних особливостей побудови і за-
гального потенціалу процесу бойового навчання і служ-
би. З огляду на попередній період перебування на стро-
ковій службі, пов'язаній з виконанням тих же самих обо-
в'язків (за тією ж спеціальністю) у багатьох військовослу-
жбовців виникає відчуття професійної реалізованості 
("більше нема чому вчитися"), тим самим процесуальна 
сторона професійної діяльності перестає бути значущим 
мотиватором до професійного вдосконалювання. 

Особливості проблемної насиченості другого пері-
оду пов'язані з необхідністю вторинного самовизначен-
ня, більш вільного у більшості військовослужбовців у 
тому аспекті, що необхідність обов'язкового терміну 
служби вже не чинником, який "висить" над ними. У 
цьому сенсі з'ясуванню з їхнього боку підлягають аспек-
ти, пов'язані з вибором професії на відносно тривалу 
перспективу, оцінка у цьому зв'язку власного професій-
но-психологічного ресурсу і внеску у його розвиток вій-
ськової служби. Зрослий рівень розбіжностей у системі 
"мотиви/цілі – умови" на тлі не занадто помітного зни-
ження "задоволеності" може свідчити про появу (або 
посилення) побудників, крізь призму яких існуючі умови 
розглядаються як чинники, які блокують можливу акти-
вність у напрямку досягнення власних цілей, перспек-
тив. Не випадково у цей період зафіксовано найбільше 
(у відсотковому відношенні) випадків розриву контракту, 
які ініціюються (відкрито, або приховано: наприклад, 

хвороба, порушення дисципліни) військовослужбовця-
ми з різних підстав. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження до-
зволило виявити такі особливості динаміки професійного 
самовизначення. Загальний рівень розвитку функціона-
льно-психологічної структури, що визначає здатність до 
ефективного професійного самовизначення, зростає, під 
час якого відбувається перерозподіл рівня виразності у 
загальній структурі окремих компонентів. Цей факт свід-
чить про опосередкований вплив, професійної діяльності 
на розвиток адекватності уявлень про себе і військової 
професії, навичок планування і здійснення проектуваль-
них дій і дій планування у відношенні свого професійного 
майбутнього. Разом з тим рівень погодженості, деталізо-
ваності та обґрунтованості професійної перспективи за-
лишається низьким. У загальній динаміці професійного 
розвитку виявлені етапи, що характеризуються особли-
вою проблемною насиченістю, що обумовлює підвищену 
потребу у професійному самовизначенні, а, отже, що 
вимагають їхнього спеціального профорієнтаційного 
супроводу. Показано, що на позитивність вибору і ста-
влення до професії військового, бажання продовжува-
ти службу в Збройних Силах України впливають ті об-
ставини та умови, які найбільшою мірою пов'язані з 
актуальною мотивацією військовослужбовців тих або 
інших груп. Неузгодженість задоволеності певними 
групами умов з найбільш актуальними мотивами і ці-
лями військовослужбовців породжує або підсилює 
проблемність актуальної ситуації, активізуючи процеси 
професійного самовизначення. 

Конкретними показниками ефективності формува-
льного експерименту були: адекватність і змістовність 
професійного Я-образу; динаміка самооцінки; змістов-
ність цілей професійно-особистісного розвитку; дина-
міка мотиваційних обґрунтувань вибору професії і про-
фесійного розвитку; прагнення до самостійного вибо-
ру; задоволеність військовослужбовців змінами, що 
відбулися з ними у період участі в експерименті, рі-
вень володіння навичками узгодження цілей і засобів 
їхнього досягнення. 

Як незалежна перемінна виступала сукупність ме-
тодик і процедур, об'єднаних у межах розвивальної 
тренінгової роботи, що забезпечують цілеспрямований 
вплив на структурні елементи функціонально-
психологічної структури професійного самовизначення. 
При цьому під розвитком функціонально-психологічної 
структури професійного самовизначення розумівся ці-
леспрямований вплив на структурні компоненти профе-
сійного самовизначення (рефлексивний, мотиваційний, 
операційний) з метою: формування внутрішньої позиції, 
що визначає позитивну спрямованість уявлень військово-
службовця про себе як про суб'єкта професійного шляху, 
здатного з опорою на власний особистісний ресурс пере-
борювати типові ускладнення військової служби, розвитку 
навичок самодіагностики проблем професійного розвитку і 
готовності до їхнього подолання, навичок самоорганізації 
власної професійної активності у прогнозованих умовах 
реалізації професійної перспективи. 
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ОСНОВНІ НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЙНІ СТАНИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ  

У ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У статті надано коротку характеристику основних негативних емоційних станів військовослужбовця у кон-

тексті його військово-професійної діяльності. 
Ключові слова: емоційний стан, девіантна поведінка, афект, психічний стан. 

The short description of ground negative emotional states of military serviceman in the context of his military-professional 
activity is given in the article. 

Key words: emotional state, deviant behavior, affect, mental condition. 
 
Емоційні стани людини зумовлені соціальними умо-

вами існування і мають особистісний характер. Емоції – 
це суб'єктивні переживання, що сигналізують про благо-
получний або неблагополучний стан організму і психіки. 
Почуття ж мають не тільки суб'єктивний, а й об'єктивний 
предметний зміст. Вони викликаються об'єктами, що ма-
ють ціннісне особистісне значення, і адресуються до них. 

Якість переживань, зумовлених почуттями, залежить 
від того особистісного змісту і значення, яке має для лю-
дини предмет. Звідси почуття пов'язані не тільки із зов-
нішніми властивостями об'єкта, що сприймаються безпо-
середньо, а й з тими знаннями і поняттями, які має лю-
дина про нього. Почуття мають дієвий характер, вони 
або спонукають або пригнічують активність людини. По-
чуття, які спонукають активність, називаються стенічни-
ми, почуття, які пригнічують її – астенічними. Емоції і 
почуття – це своєрідні стани психіки, що накладають від-
биток на життя, діяльність, вчинки і поведінку людини. 
Психофізіологічним наслідком виникнення емоцій, пере-
тікання їх у почуття постають емоційні стани людини. 

Якщо почуття впливають на зміст і внутрішню сут-
ність переживань, зумовлених духовними потребами 
людини, то емоційні стани визначають в основному 
зовнішню сторону поведінки і психічної діяльності. 

До емоційних станів відносять: настрої, афекти, 
стреси, фрустрації і пристрасті. 

Військовослужбовець у процесі військово-професій-
ної діяльності також постійно відчуває широкий спектр 
емоцій, на ґрунті якого, природно, формуються почуття 
та, відповідно, емоційні стани. Розглянемо ті з них, які 
несуть негативне забарвлення, тобто, через свій асте-
нічний вплив на емоційно-вольову сферу військовослу-
жбовця ускладнюють виконання ним службових обов'я-
зків та поставлених завдань. 

Настрій як загальний емоційний фон є найбільш за-
гальним емоційним станом, що охоплює військовослу-
жбовця протягом певного періоду часу і надає істотний 
вплив на її психіку, поведінку і діяльність. Настрій може 
виникати повільно, поступово, а може охопити військо-
вослужбовця швидко і раптово. Він буває позитивним 
чи негативним, стійким або тимчасовим. 

Виділяють чотири основні причини та обставини, що 
змінюють настрій: 
 органічні процеси (хвороба, втома погіршують 

настрій; здоров'я, повноцінний сон піднімають настрій); 
 зовнішнє середовище (бруд, шум, важке повітря, 

неприємний колір погіршують настрій; чистота, тиша, 
свіже повітря, затишок піднімають настрій); 
 взаємовідносини між військовослужбовцями (об-

раза, грубість погіршують настрій; привітність, довіра, 
такт піднімають настрій); 
 мисленнєві процеси (образи, в яких відображають-

ся негативні емоції, погіршують настрій; образи, в яких 
відображаються позитивні емоції, піднімають настрій). 

Настрій характеризується слабкою виразністю та низь-
ким ступенем усвідомлення. Військовослужбовець навіть 
може не помічати його. Але іноді трапляється так, що на-

стрій набуває значної інтенсивності. В цьому випадку він 
впливає на поведінку людини, на її розумову діяльність. 
Настрій залежить від стану нервової системи, залоз внут-
рішньої секреції, від загального стану здоров'я. 

В залежності від ступеня усвідомлення причин (на-
стрій завжди залежить від яких-небудь причин), що ви-
кликали той чи інший настрій, він переживається в якості 
загального емоційного фону (наприклад, подавлений 
настрій), або як ідентифікований стан (наприклад, страх). 

Будь-який настрій має свою причину, хоча іноді зда-
ється, що він виникає сам по собі. Причиною настрою 
може бути становище людини в суспільстві, результати 
діяльності, події в особистому житті, стан здоров'я то-
що. Настрій, пережитий одним військовослужбовцем, 
може передаватися іншим військовослужбовцям. При 
поганому настрої все валиться з рук, робота йде мляво, 
допускаються помилки, завдання виконуються невчас-
но або неякісно. 

Настрій має особистісний характер. У одних військо-
вослужбовців настрій буває найчастіше хорошим, в ін-
ших – поганим. На настрій дуже впливає темперамент. У 
сангвініків настрій завжди бадьорий, мажорний. У холе-
риків настрій часто змінюється, хороший настрій раптом 
змінюється на поганий. У флегматиків настрій завжди 
рівний, вони холоднокровні, впевнені в собі, спокійні. 
Меланхолікам часто властивий негативний настрій, вони 
всього бояться і побоюються. Будь-яка зміна в житті ви-
биває їх із колії і викликає депресивні переживання. 

Пристрасть – це глибокий, інтенсивний і дуже стій-
кий емоційний стан, що захоплює людину цілком і по-
вністю і визначає всі її помисли, прагнення і вчинки. 
Пристрасть може бути пов'язана із задоволенням ма-
теріальних і духовних потреб. Об'єктом пристрасті мо-
жуть бути різного вигляду речі, предмети, явища, люди, 
якими особистість прагне володіти за будь-яку ціну. 

Залежно від потреби, через яку виникла пристрасть, 
і від об'єкта, за допомогою якого вона задовольняється, 
вона може характеризуватися або як позитивна, або як 
негативна. Негативна або низинна пристрасть має егої-
стичну спрямованість, при її задоволенні людина ні з 
чим не рахується і часто здійснює антигромадські амо-
ральні вчинки. 

У варіанті військової служби прояви пристрас-
тей військовослужбовців ми можемо часто спосте-
рігати у тому, що називається девіантною та адик-
тивною поведінкою. 

Девіантна поведінка – система вчинків або окремі 
вчинки людини, які мають характер відхилення від при-
йнятих у суспільстві норм (правових і моральних). Це 
порушення поведінки, не обумовлене психічними за-
хворюваннями.  

Адиктивна поведінка – система стосунків, спрямо-
ваність вчинків військовослужбовця, які призводять до 
вживання ним наркогенних засобів; стадія наркотизації 
без явно виражених психічної і фізичної залежностей. 
Також характеризується наявністю пристрасті, але вже 
на більш глибокому психофізіологічному рівні. 
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Афект – це короткочасний емоційний стан, який 
швидко виникає і бурхливо протікає. Негативно впливає 
на психіку і поведінку людини. Якщо настрій – це порів-
няно спокійний емоційний стан, то афект – це емоцій-
ний шквал, що раптово налетів і зруйнував нормальний 
душевний стан людини. 

Іншими словами, афект – це будь-який емоційно за-
барвлений стан, приємний чи неприємний , чіткий чи 
нечіткий, який проявляється у загальній душевній тона-
льності або у сильній енергетичній розрядці. 

Афект може виникнути раптово, але може також за-
роджуватися поступово на основі акумуляції накопиче-
них переживань, коли вони починають переповнювати 
душу людини. 

У стані афекту людина не може розумно керувати 
своєю поведінкою. Охоплена афектом, вона іноді ро-
бить такі дії, про які потім гірко шкодує. Усунути або 
загальмувати афект неможливо. Проте стан афекту не 
звільняє людину від відповідальності за свої вчинки, 
оскільки кожна людина повинна навчитися керувати 
своєю поведінкою в даній ситуації.  

Афект переважно проявляється у людей холерично-
го типу темпераменту, а також і у невихованих, істерич-
них суб'єктів, які не вміють керувати своїми почуттями і 
вчинками. 

Поняття "стрес" було введене канадським фізіоло-
гом Г. Селье у 1936 році. Це емоційний стан, який рап-
тово виникає у людини під впливом екстремальної си-
туації, пов'язаної з небезпекою для життя або діяльніс-
тю, що вимагає великої напруги. Стрес, як і афект, є 
таким же сильним і короткочасним емоційним пережи-
ванням. Тому деякі психологи розглядають стрес як 
один з видів афекту. Але це далеко не так, тому що він 
має свої відмінні риси. Стрес, перш за все, виникає 
тільки при наявності екстремальної ситуації, тоді як 
афект може виникнути з будь-якого приводу. Друга від-
мінність полягає в тому, що афект дезорганізує психіку і 
поведінку, тоді як стрес не тільки дезорганізує, а й мо-
білізує захисні сили організму для виходу з екстрема-
льної ситуації. 

Сельє виділяє наступні три стадії стресу: 
1. Стан тривоги, який включає три періоди: 
 активація адаптаційних сил; 
 погіршення функціонального стану; 
 нестійка адаптація. 
2. Стадія опору або резистентності. 
3. Стадія вичерпання. 
Не слід вважати, що стрес несе собою лише погане, 

бо його біологічною функцією є захист та адаптація орга-
нізму. Стрес може здійснювати як позитивний, так і нега-
тивний вплив на особистість. Позитивну роль стрес чи-
нить, виконуючи мобілізаційну функцію, негативну роль – 
шкідливо діючи на нервову систему, викликаючи психічні 
розлади та різного роду захворювання організму. 

Стресові стани по різному впливають на поведінку 
військовослужбовців. Одні під впливом стресу виявля-
ють повну безпорадність і не в змозі протистояти стре-
совим впливам, інші, навпаки, є стресостійкими особис-
тостями і найкраще проявляють себе в моменти небез-
пеки і в діяльності, що вимагає напруження всіх сил. 

Фрустрацією є глибокий емоційний стан, який вини-
кає під впливом невдач, що мали місце при завищено-
му рівні запитів особистості. Вона може проявлятися у 
формі негативних переживань, таких як: озлобленість, 
досада, апатія і т.п. 

М.Д. Левітов називає такі різновиди фрустрації, як 
агресивність, діяльність за інерцією, депресивні стани, 
характерними для яких є сум, невпевненість, безсилля, 
відчай. Фрустрація виникає у результаті конфліктів вій-

ськовослужбовця з іншими, особливо в військовому 
колективі, в якому він не дістає підтримки, співчутливо-
го ставлення. Негативна соціальна оцінка військовос-
лужбовця, яка заторкує її особистісно – її значущі сто-
сунки, загрожує престижу, людській гідності, – спричи-
няє стан фрустрації. Він виникає у військовослужбовців 
з підвищеною збудливістю, емоційні натури, з недоста-
тньо розвиненими гальмівними процесами та вольови-
ми якостями, погано підготовлені до труднощів. 

Іноді фрустрація буває тривалою, що призводить до 
різкого звуження кола життєвих зв'язків військовослуж-
бовця. Тоді все, що відбувається, він розглядає під ку-
том зору події, яка спричиняє фрустрацію. Остання мо-
же стосуватися не лише майбутнього чи теперішнього, 
а й минулого. Залежно від цього розрізняють характер 
емоційного фону: у першому разі це буде страх, у дру-
гому – гнів, у третьому – сум. 

У стані фрустрації людина відчуває особливо силь-
не нервово-психічне потрясіння. Воно проявляється 
через величезне розчарування, роздратованість, при-
гніченість, необмежену самокритику. Деструктивний 
вплив фрустрації проявляється також у порушенні тон-
кої координації зусиль, які спрямовані на досягнення 
мети, в частковій втраті контролю над собою, в когніти-
вній обмеженості, через яку особа не бачить альтерна-
тивних шляхів або якої-небудь іншої мети, в афективно 
забарвлених агресивних діях. Фрустрація може посла-
блюватись, зникати або посилюватись.  

Розглянемо конкретні негативні емоційні стани, які 
можуть виникнути у військовослужбовця у ході його 
військово-професійної діяльності. 

Стан психічної втоми.  
У такому випадку у військовослужбовця виникає по-

чуття психічної втоми від тривалого очікування резуль-
тату. Відчувається стан "вижатого лимону", при якому 
знижується уважність, складніше запам'ятовується не-
обхідна інформація, на думку приходять банальні рі-
шення. Зниження інтенсивності психічної діяльності 
викликає депресію, а разом з тим, виникає роздрату-
вання та спалахи гніву по відношенню до співслужбов-
ців, які ні в чому не винні.  

Стан психічної напруженості.  
Стан характеризується наявністю почуття збенте-

женості, тривоги, навіть страху. Інтелектуальна діяль-
ність протікає швидше та інтенсивніше, людина збу-
джено перевіряє будь-які гіпотези. Рухи стають або ха-
отичними, або, навпаки, чіткими та швидкими, темп їх 
прискорюється. Змінюються і фізіологічні реакції: при-
скорюється пульс, підвищується тиск та температура 
тіла, відбувається прилив крові до голови. Цей стан 
виникає в умовах: підвищеної відповідальності, дефіци-
ту часу, зіткнення з особливо складними завданнями, 
або коли достатньо високий ризик прийняття неправи-
льного рішення, як і відповідальності. Причиною стану 
психічної напруженості є дефіцит способів для вико-
нання діяльності: інформації, умов, часу, тощо.  

Стан зниженої мотивації.  
Зовнішні ознаки: зменшується швидкість роботи, 

збільшується кількість помилок за рахунок неуважності. 
Стан, коли потрібно багато разів переробляти певні 
документи, особливо у разі постійного внесення до них 
несуттєвих змін.  

Подальше зниження мотивації призводить до вини-
кнення монотонії (утруднюється сприйняття та переро-
бка нової інформації, не спрацьовує увага, дії здійсню-
ються несвідомо. В емоціях – в'ялість, апатія, сонли-
вість, бажання припинити діяльність для того, щоб за-
йнятися чимось більш цікавим). 
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Стан тривожності.  
Стан супроводжується збентеженістю, дискомфор-

том, очікуванням гіршого чи невизначеного. Особливо 
часто стан тривожності відчувають люди, які схильні 
життєві ситуації розглядати як оцінку їх власних особи-
стісних якостей чи компетентності. Залежність від оці-
нок інших людей формує усталену якість особистості – 
тривожність. Стан тривожності також може бути ситуа-
тивним, що залежить від схильності до негативного 
прогнозу власної діяльності.  

Отже, емоційні стани – психічні стани, які виникають 
у процесі життєдіяльності суб'єкта і визначають не тіль-
ки рівень інформаційно-енергетичного обміну, але і 
спрямованість поведінки. Військовий психолог у своїй 
діяльності повинен безумовно вміти оперативно діагно-

стувати наявність негативних емоційних станів у членів 
військового колективу та оперативно здійснювати коре-
кційні заходи щодо оптимізації емоційно-вольової сфе-
ри військовослужбовців.  
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ СУЇЦИДУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

 
У статті розглянутий аналіз феномену "суїцид" та положення щодо соціальних й індивідуально-психологічних 

чинників, які впливають на формування схильності військовослужбовців ЗСУ до суїцидальної поведінки.  
Ключові слова: суїцид, аутоагресія, самогубство, військовослужбовці. 

In the article the considered analysis of the phenomenon "self-aggression" and positions in relation to social and individu-
ally-psychological factors, which influence on forming of inclination of servicemen to self-aggression behavior. 

Keywords: self-aggression, suicide, servicemen. 
 
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(ВООЗ) (World Health Organization. Figures and Facts 
about Suicide), у другій половині XX століття самогубст-
ва посіли четверте місце у переліку причин смерті вза-
галі та перше місце серед смерті внаслідок насильни-
цьких дій. Дані статистики свідчать про постійне зрос-
тання рівня самогубств і спроб самогубства в останні 
десятиріччя в усьому світі та в Україні зокрема. 

На сьогодні Україна, за даними ВООЗ (2005 р.), 
увійшла до десятки країн світу з високим рівнем суїци-
дальної активності. При цьому даний показник підви-
щився з 19,0 самогубств на 100 000 населення у 
1988 році до 29,2 у 2002 році. Тільки протягом останніх 
трьох років ця жахлива тенденція змінилася незначним 
зменшенням рівня самогубств до 25,8 самогубств на 
100 тис. населення  

В цілому за час існування незалежної України 
(1991–2006 рр.) внаслідок самогубств загалом загинули 
207 609 осіб, що відповідає приблизно 0,5% від загаль-
ної кількості населення на кінець 2005 р. Саме тому 
феномен суїциду в сучасній науці та практиці розгляда-
ється як гостра медико-соціальна та соціально-
психологічна проблема, що постійно перебуває у полі 
зору фахівців різних галузей: соціологів, юристів, меди-
ків, психіатрів, психологів, педагогів.  

За даними наукових досліджень, проведених в Украї-
ні, до окремих професійних та соціальних груп підвище-
ного суїцидального ризику відносять військовослужбов-
ців, робітників Міністерства внутрішніх справ та лікарів, 
що, безумовно, пов'язано з виснажливим характером 
трудової діяльності та виникаючим унаслідок цього син-
дромом хронічної втоми, певною соціальною незахище-
ністю і високим рівнем алкоголізації в цих групах (за да-
ними Міністерства оборони України, у 2010 році в ЗСУ 
покінчили життя самогубством 22 військовослужбовця).  

Крім того, досить високий рівень суїцидального ри-
зику має така соціально-вікова категорія як "молодь", 
яка, згідно з положеннями Міжнародної асоціації преве-
нції суїцидів (IASP) за віковими особливостями внесена 
до переліку окремих верств населення з підвищеним 
суїцидальним ризиком [5]. Перешкоди, які стають на 

заваді досягненню життєвих цілей, реалізації мрій і ви-
даються непереборними, змушують військовослужбов-
ця боротися, шукати вихід, переосмислювати сенс бут-
тя. Саме в цьому віці загострюється проблема пошуку 
сенсу життя, зростає невпевненість у собі, виникають 
інтимні, особистісні та міжособистісні негаразди, які 
часто вирішуються шляхом зведення рахунків з життям.  

У період становлення моральних цінностей та норм 
поведінки військовослужбовець строкової служби опи-
няється в умовах, коли задоволення потреби в самови-
значенні супроводжується підвищеною емоційною чут-
ливістю, що проявляється у аутоагресивній поведінці, 
частіше спрямована на знищення себе як індивіда вна-
слідок зруйнованих соціальних зв'язків з оточенням, а 
отже, перетворюється на специфічний негативний засіб 
самоствердження. Подібними формами самоствер-
дження у військовослужбовців є ризиковані вчинки, на-
приклад, участь у ризикованій діяльності, зловживання 
наркотичними речовинами та алкоголем, грубими неар-
гументованими порушеннями військової дисципліни 
тощо. При використанні цих засобів самоствердження 
цінність людського буття ніби підвищується, підкріплю-
ється гострими відчуттями, грою з небезпекою.  

За припущенням Н.Фербоу та Е.Шейдмана, люди, 
що демострують таку поведінку як алкоголізм, схиль-
ність до невиправданого ризику та ін., свідомо набли-
жають власну смерть і схильні до саморуйнівної пове-
дінки. Е. Дюркгейм розглядає поведінку людини, яка 
свідомо наражається на небезпеку, прагне до ризику, 
до переживання екстремальних ситуацій, чітко усвідом-
люючи ступінь імовірності смертельного кінця, як вид 
зародкового самогубства. Такі вчинки, за його твер-
дженням, мають аналогічну мотиваційну структуру, то-
му що пов'язані зі смертельним ризиком [3]. 

Отже, така соціально-вікова категорія як військовос-
лужбовець строкової служби визначена подвійним 
ознаками підвищеного суїцидального ризику, а саме: за 
віковим критерієм (особливості: нестійка самооцінка, 
труднощі соціально-психологічної адаптації, емоційною 
нестійкістю, імпульсивністю тощо) та критерієм профе-
сійної діяльності (проходження військової служби) (осо-
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бливості: чітке дотримання розпорядку дня, брак віль-
ного часу, несення служби у добових нарядах, специфі-
ка відносин у військових підрозділах тощо).  

Наукова розробка проблеми самогубств має давні 
традиції. Упродовж історії людства вона була в центрі 
уваги філософів, теологів, юристів. Нерідко їхні праці 
мали суто теоретичний характер, через відсутність до-
статньо опрацьованої емпіричної бази.  

Сьогодні, завдяки зусиллям соціологів, психологів, 
медичних працівників почали з'являтися наукові розро-
бки, що не лише пояснюють самогубства, а мають на 
меті їх попередження. 

У психологічному словнику самогубство (суїцид) 
(лат. sui caedere – вбивати себе) визначається як усві-
домлений акт самоусунення з життя під впливом гост-
рих психотравмуючих ситуацій, при яких власне життя 
як вища цінність втрачає сенс.  

Вивчення самогубств як явища суспільного життя на 
рубежі XIX-XX століть дозволило виявити певні загальні 
закономірності динаміки самогубств. Вони пояснюються 
впливом лише "зовнішніх" факторів, не залежать від 
особистості і мають соціальну природу як наслідок хво-
роб суспільства.  

Засновником цього напряму вважається Е. Дюрк-
гейм, який у своєму класичному дослідженні само-
губств класифікує їх таким чином: альтруїстичні само-
губства, що скоюються "в благо" та в інтересах будь-
яких людей або ідей.  

До подібних самогубств належать:  
самогубства осіб похилого віку або хворих, які не 

бажають обтяжувати життя оточуючим;  
самогубства, пов'язані зі смертю коханої людини;  
добровільні масові, передбачені звичаями самогуб-

ства;  
самогубства з релігійних переконань (зокрема в Ін-

дії, де добровільне позбавлення себе життя під час ре-
лігійних церемоній визнавалося доцільною дією і до-
зволяло перейти у наступне "коло життя");  

самогубства, пов'язані з демонстрацією відваги, 
сміливості;  

групові самогубства з ідейних переконань;  
серійні наслідувальні самогубства ("феномен Вер-

тера").  
Аномічне самогубство є реакцією на життєву кризу 

(економічну, політичну, сімейну, міжособову тощо), що 
загрожує добробуту людини або задоволенню її життє-
вих потреб. Цей вид самогубства характерний для пе-
рехідних моментів життя особистості. Зростання рівня 
такого роду самогубств можна чекати і в нашому суспі-
льстві. Це припущення обґрунтовує Ю. Александровсь-
кий своєю концепцією соціальних стресових розладів. 
Також це очевидно із даних статистики. У цьому випад-
ку йдеться про неспроможність значної частини насе-
лення пристосуватися до нових умов існування при 
"зламі" способу життя, руйнуванні системи цінностей, 
змін критеріїв успіху, падінні рівня життя широких 
верств населення, тобто тих факторів, що набули по-
ширення в нашій країні за останнє десятиліття;  

егоїстичне самогубство, за переконанням Е. Дюрк-
гейма, характерне для особистостей, які не мають сил 
жити далі, перебувають у стані меланхолії, депресії, 
відчувають жаль до себе, прагнуть за допомогою смерті 
"уникнути" гіршої долі.  

Класифікація самогубств, запропонована Е. Дюрк-
геймом, є досить обмеженою і орієнтовною, що насам-
перед зумовлене об'єктивними обставинами – знайти 
єдине обґрунтування такого багатоманітного явища, як 
самогубство, практично неможливо. Проте до спроб 
класифікації вдавалися й інші дослідники [2].  

Із становленням суїцидології як самостійної галузі 
наук феномен самогубства дістав таке визначення: са-
могубство – це навмисне позбавлення себе життя або 
відмова від вживання заходів щодо його збереження, 
має в своїй основі одну або багато різнорідних причин. 
Серед причин, що лежать в основі самогубства можна 
виділити фактори, пов'язані зі спадковістю (що підтвер-
джено близнюковим методом), індивідуально-
психологічними якостями, впливами середовища, соці-
ально-економічними факторами [5].  

У XX столітті було здійснено тисячі суїцидологічних 
досліджень, які виявили статистичний зв'язок між суїци-
дами та темпами індустріалізації, урбанізації, фемінізації, 
злочинності, безробіттям, міграціями населення, серед-
ньою площею житла, цінами на хліб і нафтопродукти, 
сонячною активністю, змінами клімату, рівнем радіацій-
ного забруднення місцевості . Було встановлено законо-
мірну залежність самогубств від віку, статі, професії, сі-
мейного стану, пори року, доби і навіть погоди. Ці відо-
мості дозволяють прогнозувати динаміку самогубств, 
розробляти певні прийоми їх загальної профілактики.  

Але в кожному випадку самогубства домінує одна 
причина, що підтримує цілий комплекс обставин, протя-
гом яких і виникає страшна думка. Насамперед до са-
могубства штовхає безвихідь. Показовими в цьому сен-
сі міркування Н.А. Бердяєва: "Психологія самогубства є 
перш за все психологія безнадійності. Безнадія ж є 
страшне звуження свідомості, згасання для нього всьо-
го багатства світу, замикання життя в одній темній точ-
ці, неможливість вийти з неї ... Самогубця закупорений 
в своєму "Я" – Він перестає бачити сенс у житті всього 
світу, все забарвлюється для нього в темний колір без-
надійної нісенітниці, все осмислене витісняється" [1]. 
Якщо глибше розібратися в цьому понятті, то стає зро-
зумілим, що людина більше не здатна будувати своє 
майбутнє. Оскільки цілісність психіки кожного особисто-
сті підтримується завдяки певним психологічним захис-
ним механізмам, одним з яких є конструкт власного 
майбутнього. Якщо настає життєва криза, захист не 
спрацьовує, тим самим підвищуючи імовірність виник-
нення суїцидальних схильностей у особистості.  

У науковій літературі подані відомості про специфіч-
ні індивідуально-психологічні особливості суїцидентів.  

Так, О. Слуцький та М. Занадворнов відносять до них:  
егоцентризм – "зациклювання" на особистих про-

блемах за відсутності виражених навчально-вироб-
ничих інтересів, "випадання із поля зору" суїцидента 
суттєвих для інших людей повсякденних проблем, "за-
бування" про свої обов'язки, відповідальність перед 
іншими. Це можна назвати "звуженням свідомості";  

суперзалежність від думки про ставлення до тебе 
інших осіб, при цьому негативне ставлення до суїциде-
нта робить його життя безглуздим, а це – підвищена 
вразливість, вибірковість у сфері спілкування, залеж-
ність від зовнішніх оцінок на тлі низької самооцінки;  

прагнення покарати себе – аутоагресія, при чому 
спостерігаються невдалі спроби здійснити тиск на бли-
зьких, примушуючи їх розв'язувати не свої проблеми – 
слабкість "Я";  

песимізм в оцінці перспектив, відсутність позитивної 
"Я-концепції", тобто – спустошеність;  

параноїдальність – надання своїм проблемам надмір-
ної значущості, втрата гнучкості, здатності до адаптації;  

редукція полімодальної мотивації – послаблення 
спонукальних сил особистості, суїцидент бачить лише 
одну проблему і лише один спосіб її вирішення – само-
губство [7].  

В наслідок проведення аналізу наукової літератури 
(З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, К. Лоренц, Д. Доллард,  



ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ. 27/2012 ~ 27 ~ 
 

 

А. Бандура, Е. Дюркгейм, К. Менінгер, В. Франкл, 
А.Г. Амбрумова, Г.Я. Пілягіна, В.І. Полтавець, В.В. Сули-
цький) було встановлено що однією з найвагоміших ін-
дивідуально-психологічних характеристик особистості 
схильної до суїцидальної поведінки є "ауто агресія", яка є 
наслідком соціально-психологічної дезадаптації особис-
тості в умовах переживання мікросоціального конфлікту.  

Проблема аутоагресії розглядається переважно в 
рамках клініко-психологічних досліджень (А.Г. Амбру-
мова, О.Е. Калашнікова, С.В. Жабокрицький,  
О.М. Моховиков, В.О. Тіхоненко, О.В. Вроно, Л.Я. Жез-
лова та ін.). Аутоагресивною поведінкою вважається 
багатокомпонентна реакція індивіда на дію оточення. 
Дослідники зосереджують увагу здебільшого на ви-
вченні мотиваційної основи такої поведінки [3].  

Існують підходи, за якими аутоагресія розглядається 
як природжена інстинктивна риса індивіда (З. Фрейд,  
К. Лоренц, А. Адлер, Е. Фромм) чи специфічна форма 
інстинкту самозбереження (В.І. Полтавець, В.С. Пер-
вий). Представники ж соціологічної теорії стверджують, 
що причиною аутоагресивних думок і дій є ізольова-
ність людини від соціального середовища (Р. Мартенс, 
A. Bandura, A. Buss)  

Теоретичне розуміння аутоагресивної поведінки ґру-
нтується на поглядах К. Хорні, представника психодина-
мічного напряму вивчення руйнівних схильностей, які 
спрямовані на себе і є наслідком розладу міжособистіс-
них взаємин та невротичного конфлікту особистості [6]. 

Представники гуманістичної психології Р. Мей, 
К. Роджерс, які займалися дослідження феноменів три-
воги та інших емоційних переживань (недовіра до себе, 
власного досвіду, ненависть, зневага до життя, само-

тність) вважають їх основними чинниками формування 
аутоагресивної поведінки [4]. 

Таким чином, феномен самогубства на рівні однієї, 
окремо взятої особистості залишається явищем загад-
ковим, глибоко інтимним, його неможливо вивчати сис-
тематично. Це, з одного боку, ускладнює прогнозування 
та профілактику самогубств, а з іншого – спонукає до 
систематизації спостережень, пошуку в одиничних суї-
цидальних актах загального і закономірного.  

Високий рівень суїцидальної активності серед війсь-
ковослужбовців Збройних Сил України обумовлює не-
обхідність пошуку ефективних заходів прогнозування, 
превенції та психопрофілактики аутоагресії. Вивчення 
соціально-психологічних детермінант суїцидальної по-
ведінки, інтрапсихічних особливостей особистості суї-
цидента дозволить більш повно та якісно розкрити 
складні механізми дезадаптації військовослужбовців та 
виявити причини, які спонукають їх до самогубства.  
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ПРОФЕСІЙНА ПРИДАТНІСТЬ ТА ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ  
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ  

НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ  
У ПОВІТРЯНИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
В статті розглядається сутність визначення професійної придатності при проведенні професійно-психологіч-

ного відбору. Проаналізовані засади визначення професійної придатності та пропонуються шляхи покращення її діаг-
ностування. 

Ключові слова: професійна придатність, надійність, професійно-психологічний відбір, діагностинка.  

The paper considers the essence of defining professional suitability in conducting professional and psychological selection. 
Analyzed the principles of determining professional suitability and proposed ways to improve its diagnostic. 

Keywords: professional competence, reliability, professional and psychological selection, diagnostics. 
 
Постановка проблеми. Повітряні Сили Збройних 

Сил України є єдиним видом Збройних Сил, що постій-
но несе бойове чергування, захищаючи повітряний про-
стір нашої держави. Виконання завдань бойового чер-
гування вимагає від кожного учасника точного та швид-
кого виконання своїх функціональних обов'язків. Велика 
"ціна" помилки фахівця, що діє в екстремальних умовах 
із дефіцитом часу, враховуючи впровадження новітніх 
технічних рішень, зразків озброєння, робить надзвичайно 
актуальною проблему психологічної діагностики профе-
сійної придатності кандидатів на військову службу за 
контрактом у Повітряні Сили Збройних Сил України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відпові-
дно до "Попередніх результатів оборонного огляду" 
передбачається орієнтовний розподіл Збройних Сил 
України за функціональними компонентами на Сили 
бойового чергування, Об'єднані сили швидкого реагу-
вання, Основні сили оборони [5, С.25]. Начальник Ге-
нерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил 
України зазначив, що нові функціональні структури ЗСУ 

будуть створені в основному на базі спеціальних під-
розділів та Об'єднаних сил швидкого реагування [2]. 

На цей час завдання протиповітряної оборони ва-
жливих об'єктів держави покладені на Повітряні Сили 
Збройних Сил України, які виконують бойове завдання 
у мирний час. Особливості функціонування відповід-
них фахівців характеризуються впливом особливих 
умов діяльності. 

Отже, питання визначення професійної придатності 
до певної діяльності, передбачення успішності опану-
вання навчальним матеріалом на етапі первинної підго-
товки та надійності виконання функціональних обов'яз-
ків має важливе значення на етапі проведення профе-
сійного відбору кандидатів на військову службу за конт-
рактом у Повітряні Сили Збройних Сил України. 

Сутністю психологічного компонента професійного 
відбору є діагностика професійної придатності майбут-
нього фахівця. Між тим у роботах різних вчених поняття 
"професійний відбір" і "психологічний відбір" найчастіше 
ототожнюються [8, С.8]. І хоча проблема професійної 
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придатності до діяльності в особливих умовах має до-
статньо розроблені теоретичні основи та практичні ре-
зультати завдяки дослідженням С.П. Бочарової,  
Л.Ф. Бурлачука, В.М. Крайнюк, В. С. Компанця,  
М. С. Корольчука, Б. Ф. Ломова, С.Б. Олексієнка,  
К. К. Платонова, Б.М. Тєплова, В.А. Шимка і багатьох 
інших авторів, її не можна вважати вирішеною остаточ-
но. Така ситуація обумовлює необхідність постійного 
дослідження та врахування аспектів взаємодії в системі 
"людина-машина". Різноманітність та унікальність влас-
тивостей людей, що включені до діяльності в особливих 
умовах, роблять актуальними питання про їх придат-
ність до такої важливої діяльності. 

Метою статті є визначення сутності професійної 
придатності та пошук напрямків діагностування при 
проведенні професійно-психологічного відбору канди-
датів на військову службу за контрактом.  

Виклад основного матеріалу. Професійно-
психологічний відбір – складова частина професійного 
відбору, він містить комплекс заходів, що сприяють ра-
ціональному розподілу кандидатів за певними спеціа-
льностями, комплектуванню навчальних закладів із 
відповідними психологічними якостями, що забезпечу-
ють адекватність властивостей особистості фахівців 
вимогам професійної діяльності. Метою визначення 
професійної придатності на етапі професійного-
психологічного відбору є передбачення "позитивного" 
чи "негативного" наслідку прийому кандидата на певний 
вид діяльності; вирішення питання, чи відповідає він за 
своїми індивідуально-психологічними особливостями 
вимогам професії, чи успішно він оволодіє спеціальніс-
тю під час навчання, чи буде в змозі виконувати функ-
ціональні обов'язки на належному рівні. Визначення 
професійної придатності за своєю суттю відображає як 
різні індивідуально-психологічні особливості людини, що 
необхідні для успішного виконання трудової (навчальної) 
діяльності, її придатність для конкретної діяльності, так і 
характеристики об'єкта праці (зміст, засоби, умови, орга-
нізацію діяльності) з погляду їхньої відповідності можли-
востям людини (або професійної сукупності осіб), тобто 
відповідні праці особливостям людини [1, С.5]. 

Професійна придатність визначається сукупністю 
індивідуально-психологічних особливостей людини, що 
впливають на успішність освоєння якої-небудь трудової 
діяльності й успішність її виконання. Вона відображає 
реальний рівень розвитку професійно важливих якос-
тей для конкретної діяльності, які формуються й прояв-
ляються на етапах життєвого та професійного шляху. 
До їхнього числа відносяться якості, що характеризують 
особливості трудового виховання й навчання, профе-
сійної підготовленості, психологічної структури особис-
тості, стану здоров'я й фізіологічних функцій, фізичного 
розвитку, які визначаються вимогами професії.  

Професійна придатність розглядається, по-перше, 
як сукупність якостей, властивостей людини, що визна-
чають успішність формування придатності до конкрет-
ної діяльності (видам діяльностей) і, по-друге, як сукуп-
ність наявних, сформованих професійних знань, нави-
чок, умінь, а також психологічних, фізіологічних й інших 
якостей і властивостей, що забезпечують ефективне 
виконання професійних завдань [1, С.6].  

Для проведення діагностики професійної придатно-
сті необхідно знати професіограму, професійно важливі 
якості та індивідуально-професійні характеристики. Не-
обхідно звернути увагу на обмежену кількість дослі-
джень у цьому напрямку стосовно військовослужбовців 
військової служби за контрактом. Сьогодні у Класифіка-
торі професій не існує затвердженого переліку профе-
сій, за яким проводиться підготовка такої категорії вій-

ськовослужбовців. Тому підготовка здійснюється відпо-
відно до затверджених програм підготовки. Саме аналіз 
цих програм та особливостей професійної діяльності 
може допомогти у формування сукупності професійно-
важливих якостей та критеріїв професійної придатності. 

Слід відмітити, що при визначенні професійної при-
датності необхідно особливу увагу звертати на ті якості, 
що погано піддаються тренуванню, змінам в процесі 
навчання та професійної діяльності. Виявлено, що в 
процесі навчання менш за все піддаються змінам хара-
ктеристики психічних процесів та функцій, а також пси-
хологічний тип людини, моральні якості, деякі риси ха-
рактеру (відповідальність, добросовісність, акуратність, 
скромність, дисциплінованість) [12, С. 281]. 

Існує критерій, що є спільним для усіх військових 
професій та який має принципову важливість при ви-
значенні придатності для проходження служби у 
Збройних Силах України – це критерій нервово-
психічна стійкість. Адже військовослужбовці несуть 
службу зі зброєю, і збереження їх власного життя, жит-
тя товаришів та оточуючих є одним з основних завдань 
діяльності у мирний час. Тому діагностування нервово-
психічної стійкості є вкрай актуальним. Необхідно вико-
ристовувати психодіагностичні методики, які були б 
стандартизовані та адаптовані в Україні. 

Первинним етапом формування професійної прида-
тності є початкова підготовка (навчання), терміни якої 
суворо регламентовані. Тому визначення сукупності 
індивідуальних професійно-важливих якостей для на-
лежного засвоєння програми навчання і, таким чином, 
успішної подальшої професійної діяльності є сутністю 
професійно-психологічного відбору. 

Останнім часом поряд із поняттям професійна при-
датність активно застосовуються поняття "компетент-
ність" та "компетенція". Українські науковці, вивчаючи 
співвідношення таких понять, схиляються до думки, що, 
незважаючи на їхню близькість, ототожнювати їх аж ніяк 
не можна. В.А. Савченко у своїй роботі здійснює ґрунто-
вний аналіз цієї проблеми [9, С.328]. Погоджуючись з 
думкою автора статті, розуміємо професійну придатність 
як таку, що виражає відповідність психофізіологічних і 
соціально-психологічних особливостей особистості ви-
могам професії (спеціальності, робочого місця, посади), 
відповідність людини цим вимогам з погляду стану її 
здоров'я та фізичного розвитку, рівень відповідності ово-
лодіння особистістю загальними й професійними знан-
нями, уміннями й практичними навичками, належну пси-
хологічну, моральну та економічну готовність працівника 
до продуктивної роботи в організації. 

В.А. Савченко зазначає, що професійна придатність 
може бути потенційною й фактичною [9, С.328]. Виснов-
ки про професійну придатність працівника роблять за 
наступними ступенями придатності: абсолютна, абсо-
лютна з необхідністю тренування окремих якостей (тих, 
що піддаються такому тренуванню), відносна, відносна 
з необхідністю тренування окремих якостей, непридат-
ність до професії (посади чи робочого місця).  

Варто зазначити про існування мотиваційного ас-
пекту професійної діяльності. Дійсно наявність високої 
мотивації може призводити до підвищення показників 
діяльності. Проте для тривалого підтримання такого 
рівня залучаються резервні можливості людини і на-
дійність діяльності все рівно знизиться. Тому резуль-
тати тих людей, хто має більш сприятливі індивідуа-
льно-психологічні особливості для конкретної діяльно-
сті будуть кращими. 

Як зазначав К.М. Гуревич, "Кожна людина, в прин-
ципі, може оволодіти будь-якою професією (чи майже 
будь-якою), але уся справа в тім, скільки їй знадобиться 
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для цього сил і часу [4, C. 5]. Він розподіляв професії на 
два типи. Професії першого типу висувають такі вимо-
ги, яким можуть задовольнити люди, що володіють 
спеціальними індивідуальними рисами. Вимоги профе-
сій другого типу такі, що з ними може впоратися кожна 
нормальна людина.  

Різницю між двома типами професій можна звести 
до єдиної ознаки. До одних професій може пристосува-
тися будь-яка людина, до інших – лише деякі люди. 
Чітко усвідомлюючи, що строки первинної професійної 
підготовки суворо регламентовані, передбачається, що 
кандидат вже володіє певними знаннями, що допомо-
жуть оволодіти програмою, або має здібності до спе-
цифічних вимог професійної діяльності. Таким чином, 
пристосування до діяльності буде проходити із менши-
ми перешкодами (ускладненнями). В основі ускладне-
ного пристосування – індивідуальні особливості особи-
стості, які цьому перешкоджають. Таким чином, успіш-
ність, ефективність, надійність, результативність діяль-
ності людей із складнощами пристосування будуть ни-
жче, порівняно із тими, хто краще пристосовується до 
вимог професії. При цьому обидві категорії людей мо-
жуть мати навіть рівний рівень знань та вмінь. Ключо-
вим елементом є сукупність індивідуально-
психологічних особливостей, що сприяють пристосу-
ванню до діяльності. 

Поряд з терміном "придатність" використовується 
поняття "надійність". Надійність визначається як спро-
можність здійснювати (безпомилково, з відповідною 
точністю, темпом) діяльність протягом певного часу. 
Б.Ф. Ломов визначає надійність наступним чином: "Як 
якісна одиниця надійність є здатність системи (чи її 
ланки, деталі) виконувати необхідні функції у заданий 
інтервал часу" [6, С.78]. В.Д. Небиліцин під надійністю 
розуміє таке: "Надійність роботи людини-оператора 
може бути визначена як здатність до збереження необ-
хідних робочих якостей в умовах можливих ускладнень 
обстановки чи, коротше, як підтримання, стійкість опти-
мальних робочих параметрів індивіда" [7]. На нашу ду-
мку, важливим елементом цього визначення є звертан-
ня до ускладнень обставин діяльності, які характерні 
для військової діяльності через втомлюваність та вплив 
відволікаючих факторів зростає вірогідність виникнення 
помилок, відмов. Задля надійної діяльності робочі якос-
ті фахівця мають залишатися незмінними при будь-
якому ускладненні обстановки. Треба розуміти, що пси-
хофізіологічні функції не залишаться незмінними. На-
впаки, робочі параметри (якості) будуть стійкими саме 
через зміну психофізіологічних функцій. Тому на цьому 
етапі "вмикаються" резервні можливості людини – це 
можна назвати адаптаційний синдром [10, 3]. Але його 
можливості не безмежні і на певному етапі ускладнення 
діяльності (індивідуальному для різних людей) він не 
забезпечить оптимальні робочі параметри. 

В принципі, професійна придатність у її індивідуаль-
них варіаціях й складає основу надійності. Надійний 
кожен лише у міру своїх індивідуальних можливостей. 
Діагностування професійно-важливих якостей, їх рівня 
розвитку, може дати відповідь на питання визначення 
надійності діяльності. Хоча поняття "придатність" і "на-
дійність" є досить близьким, їх ні в якому разі не можна 
ототожнювати. На нашу думку, визначення придатності 
до діяльності є механізмом прогнозування її надійності. 
В той самий час перевірка надійності є шляхом визна-
чення кількісних характеристик критеріїв придатності. З 
огляду на викладене вище, ефективним способом ви-
значення специфічних особливостей людини є психо-
фізіологічний відбір, що може ставати складовою час-
тиною (етапом) визначення професійної придатності. 

Визначення професійної придатності і надійності, у 
межах психологічної теорії діяльності, пов'язують із ви-
вченням ролі стану психічних і фізіологічних функцій 
людини. Численні дослідження показали, що стан фун-
кціональних систем організму, ступінь розвитку й особ-
ливості реактивності професійно-важливих функцій й 
якостей людини прямо або опосередковано впливають 
на рівень її працездатності. Між функціональним ста-
ном і надійністю (отже й придатністю) діяльності існує 
безпосередній причинно-наслідковий зв'язок, що й ви-
значив використання поняття "функціональна надій-
ність" людини [1, С56]. Ця властивість проявляється в 
адекватному вимогам діяльності рівні розвитку профе-
сійно-важливих психологічних і фізіологічних функцій і 
механізмів їхньої регуляції в нормальних й екстремаль-
них умовах. Особливість функціональної надійності 
обумовлюється з одного боку стійкістю, стабільністю, 
так і певною мінливістю (здатністю пристосовуватися 
до факторів діяльності). 

 Одним із найважливіших завдань Збройних Сил 
України у мирний час є бойова підготовка. Від кожного 
військовослужбовця вимагається виконання ним про-
грами бойової підготовки. В основі належного виконан-
ня поставлених завдань (на рівні особистості) лежать 
індивідуальні психологічні, психофізіологічні, особливо-
сті фізичного розвитку людини. Враховуючи специфіч-
ність завдань, що виконують Збройні Сили України, 
існують чіткі нормативи (вимоги) їх виконання. Саме 
вчасність, безпомилковість виконання завдань протя-
гом певного часу визначається терміном "надійність". 
В.В. Сідаш у науковій статті проводить аналіз індивіду-
альних професійних якостей та їх вплив на надійність 
виконання бойових завдань [11]. На основі аналізу до-
сліджень з вивчення управлінської діяльності ним були 
виділені основні причини, що можуть знижувати профе-
сійну та функціональну надійність військового фахівця, 
а саме: організаторські – висока суб'єктивна складність 
завдань, небезпечність ситуації, невизначеність (неві-
домість) оперативної ситуації, суперечливість інформа-
ції; операційні – дефіцит інформації, надлишковість 
інформації, низька ймовірність появи значущої інфор-
мації, порушення ритму надходження інформації; 
управлінські – безвідповідальність, недбалість, невір-
ний вибір вірного рішення; професійні – низький рівень 
знань, недоліки в розвитку навичок та вмінь, недоліки у 
професійному відборі; в умовах служби – несприятли-
вий психологічний клімат у підрозділі, міжособистісні 
конфлікти [11, С.163]. В статті також йдеться про ство-
рення методики вивчення професійної надійності та 
формування її оптимального рівня у військовослужбов-
ців при виконання навчально-бойових завдань. 

Проблема визначення професійної придатності на 
етапі професійно-психологічного відбору кандидатів на 
військову службу за контрактом, обумовила як основну 
задачу необхідність розробки алгоритмів, технологій її 
психологічної діагностики, щодо задач яких саме валід-
ність тестів здебільшого визначається як ступінь відпові-
дності дійсності тих висновків (рішень), що приймаються 
на основі тестових оцінок. Таким чином, валідність сто-
сується не стільки самих тестів, скільки процесу їхнього 
використання та інтерпретації отриманих результатів.  

З метою обґрунтування системи психологічного 
відбору доцільно перевіряти прогностичну валідність, 
причому порівнювати необхідно результати тестуван-
ня до початку професійної підготовки із оцінками успі-
шності навчання з певним інтервалом. Варто зазначи-
ти, що вимоги до психодіагностичних тестів (методик) 
передбачають проведення процедури стандартизації 
із плином часу.  
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Враховуючи викладене вище, вважаємо за доцільне 
проведення ґрунтовного дослідження щодо визначення 
валідності тестових методик, що застосовуються зараз 
у практиці професійно-психологічного відбору. Разом із 
тим варто перевірити існуючі алгоритми визначення 
професійної придатності та створення нових технологій 
її визначення. Мається на увазі оцінка рівня окремих 
індивідуально-психологічних якостей, професійно важ-
ливих для служби на конкретних військових посадах (за 
класами споріднених військових посад). Перелік класів 
та їхніх необхідних якостей також потребує розробки. 

Висновки. Отже, для створення адекватного алго-
ритму та технології діагностики професійної придатнос-
ті необхідне проведення досліджень у цьому напрямку 
та врахування специфічних вимог конкретного виду 
Збройних Сил так і специфічних характеристик профе-
сій у відповідності до профілю підготовки. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ОФІЦЕРІВ  
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

  
У статті надано комплекс психодіагностичних методик (три комп'ютерних і шість бланкових) дослідження про-

фесійно важливих психологічних якостей офіцерів для оцінки їх управлінської діяльності і прийняття кадрових рі-
шень. Результати проведених психологічних досліджень офіцерів оперативно-тактичного і оперативно-страте-
гічного рівнів підготовки визначили високу інформативність запропонованого комплексу методик, можливість об'-
єктивної оцінки рівня готовності офіцера до управлінської діяльності. 

Ключові слова: психодіагностичні методики, управлінська діяльність, рівень готовності. 

The article provided a complex psychodiagnostic methods (3 computer methods and 6 blank) of research professionally 
important psychological qualities of officers to assess an estimation their management activities and making personnel 
decisions. The results of psychological researches of tactical and strategic officers' levels of training identified: high informative 
set of suggested techniques; possibility of objective estimation the level of preparedness officer to management. 

Key words: psychodiagnostic methods, management activities, level of preparedness. 
 
Постановка проблеми. Основу Збройних Сил 

складає їх офіцерський корпус [1]. Сучасним Збройним 
Силам необхідні освічені перспективні офіцери з розви-
неними лідерськими якостями, які володіють іноземни-
ми мовами, здатні виконувати управлінські функції, в 
першу чергу менеджерські: адміністративно-організа-
ційні, стратегічні, експертно-консультативні, виховні, 
представницькі та ін. Виконання вказаних функціональ-
них обов'язків потребує від військового офіцера-ке-
рівника професійної управлінської компетентності, наяв-
ності відповідних професійно важливих психологічних 
якостей, необхідних морально-вольових і емоційних рис.  

Професійна компетентність сучасного військового 
керівника визначається як інтегральна характеристика, 
що уможливлює визначення рівня підготовленості та 
здатності успішно вирішувати професійні завдання, що 
є суттєвим чинником творчої самореалізації в профе-
сійній діяльності. Одним із важливих критеріїв оцінки 
професійної діяльності командира (керівника) є поняття 
управлінської компетентності, яка визначається суку-
пністю індивідуально-психологічних (комунікабельність, 
організаційні здібності) і професійно важливих (профе-
сійна компетентність, командирські навички) якостей 
[2]. Даний критерій оцінює ефективність управлінської 
діяльності, заходів і дій командира, спрямованих на 
реалізацію загальних функцій управління відповідно до 
поставлених завдань. Успішність професійної (управ-

лінської) діяльності визначається також індивідуально-
психологічними характеристиками керівника. 

Для вирішення питання кар'єрного зростання офіце-
ра необхідно об'єктивно оцінити його професійні і пси-
хологічні якості, співставити їх з вимогами, які профе-
сійна діяльність ставить перед індивідуально-
психологічними і особистісними якостями людини. Опис 
зазначених індивідуально-психологічних якостей міс-
титься в психограмі, що складає суттєву частину про-
фесіограми, та включає вимоги посади до психологіч-
них і психофізіологічних якостей особистості офіцера, 
які необхідні для успішного виконання відповідного ви-
ду діяльності [3].  

Успішності управлінської діяльності офіцера сприя-
ють такі психологічні якості: висока професійна компете-
нтність, управлінська підготовленість, нестандартність 
мислення, яка проявляється в здатності знаходити нові 
рішення, самостійність і відповідальність, прагнення до 
успіху, уміння організувати свою роботу і роботу підлег-
лих, вимогливість, контроль і турбота про підлеглих, ко-
мунікативність, емоційна врівноваженість, стресостій-
кість, чесність і порядність, постійне самовдосконалення. 

Загальна оцінка якості управлінської діяльності офі-
цера можлива за допомогою комплексу характеристик, 
які нададуть декілька відповідальних осіб і спеціальна 
група фахівців. Професійно-ділову характеристику надає 
безпосередній командир (начальник), а індивідуально-
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психологічну характеристику офіцера можуть надати 
відповідні фахівці в галузі психології та психофізіології на 
основі використання спеціальних діагностичних методик. 

Використання психограми на певну посаду та відпо-
відних психологічних (психофізіологічних) методик до-
зволить надати необхідні рекомендації щодо прогнозу 
ефективності професійної діяльності офіцера на вищій 
посаді або вкаже на необхідність його використання на 
посадах за іншим профілем діяльності. 

Застосування тільки однієї психодіагностичної ме-
тодики не дає 100% достовірності необхідних даних. 
Найбільш переконливі результати психологічних дослі-
джень можуть бути отримані при застосуванні комплек-
су різних методик: опитувальників, проективних мето-
дик, комп'ютерного тестування. 

Розвиток інформаційних технологій створив умови 
для виникнення нового покоління комп'ютерних психо-
діагностичних систем на базі ПЕОМ, оптимізував про-
цес впровадження в практику автоматизованих тесто-
вих методик, створив основу для послідовної формалі-
зації та автоматизації процесу збору та обробки психо-
діагностичної інформації. 

Виклад основного матеріалу. Фахівцями Науково-
методичного центру кадрової політики Міністерства 
оборони України проведена достатньо велика робота 
щодо відбору і обґрунтуванню комплексу методик пси-
хологічного (психофізіологічного) обстеження офіцерів 
оперативно-тактичного (ОТР) і оперативно-стратегіч-
ного (ОСР) рівнів підготовки для оцінки їх професійно-
психологічних і управлінських якостей. Для цього про-
ведено аналіз літературних джерел, консультації з фа-
хівцями психологічних служб МВС, МНС, служби зовні-
шній розвідки; рецензування і обговорювання на семі-
нарі у відділі психології праці Інституту педагогічної осві-
ти АПН України пакету запропонованих психодіагностич-
них методик; пілотні дослідження офіцерів за допомогою 
даних методик в рамках НДР "Особистість" [4].  

В результаті проведеної роботи запропоновані для 
психологічних досліджень 9 тестових методик – 3 комп'ю-
терні та 6 бланкових (1 проективна). Мета досліджень 
полягала у визначенні інформативності запропонованого 
комплексу методик оцінки психологічних особливостей 
управлінських якостей офіцерів ОТР та ОСР і можливості 
використання їх для прийняття кадрових рішень. 

До переліку тестових методик, що складають ком-
плексну методику оцінки психологічних (психофізіологі-
чних) особливостей військових управлінців (керівників) 
увійшли наступні: 

1. Комп'ютерна методика експрес-оцінки психофізі-
ологічного стану (рейтингу); 

2. Комп'ютерний тест визначення рівня тривожності 
(Ч.Спілбергера, Ю.Ханіна, Д.Тейлора, Г.Чайченка); 

3. Комп'ютерна методика визначення коефіцієнту ін-
телекту (КI) Г.Айзенка; 

4. Методика "16-факторного особистісного опитува-
льника Р.Кеттелла", форма С (16PF-C);  

5. Багаторівневий особистісний опитувальник "Ада-
птивність" (БОО); 

6. Опитувальник структури темпераменту В.М. Ру-
салова (ОСТ); 

7. Методика "Таблиця Крепеліна"; 
8. Проективна методика Н.Хитрової "Ділові ситуації" (BS); 
9. Методика визначення спрямованості Б.Басса.  
Психологічні дослідження здійснювали фахівці НМЦ 

КП МОУ та кафедри психології і педагогіки НУОУ. Кіль-
кість досліджених складала 80 офіцерів (слухачі НУОУ), 
з них 15 – офіцери ОСР і 65 – офіцери ОТР. Вік дослі-
джуваних коливався від 29 до 49 років: молодша вікова 
група складалася з офіцерів 29-30 років (12 осіб), сере-
дня – з офіцерів 31-39 років (55 осіб), старша вікова 
група – офіцери 40-49 років (13 осіб). 

Нами розроблені кількісні і якісні показники індиві-
дуально-психологічних якостей. Вказані якості поділені 
на позитивні, які є важливими для успішної управлінсь-
кої діяльності, і негативні, які заважають успішному ви-
конанню управлінських функцій і кар'єрному росту офі-
цера. Розроблена "Карта вивчення індивідуальних пси-
хологічних якостей кандидата на керівну посаду", в яку 
заносяться результати всіх тестувань, здійснюється 
оцінка позитивних і негативних психологічних якостей 
досліджуваного. На основі отриманих даних тестувань 
надаються такі рекомендації: 

1. Офіцер відповідає вимогам, які пред'являються 
військовому керівнику (управлінцю) і безумовно реко-
мендується для просування на більш високу посаду; 

2. Офіцер частково не відповідає вимогам до війсь-
кового керівника і рекомендується умовно для просу-
вання на більш високу посаду; 

3. Офіцер не рекомендується для просування на ке-
рівну посаду. 

Результати проведених психологічних тестувань до-
кладно наведені у звіті про НДР "Керівник" [5]. В даній 
статті можна привести отримані дані лише частково, в 
основному узагальнені.  

Комп'ютерна методика оцінки психофізіологічного 
стану офіцера дозволяє визначити інтегральний кількі-
сний і якісний показники (так званий психофізіологічний 
рейтинг – ПФР) на основі комп'ютерної обробки 
14 показників: коефіцієнту сили нервової системи, пра-
цездатності головного мозку, швидкості простої сенсо-
моторної реакції, короткочасної пам'яті та ін. В таблиці 
1 наведені результати тестувань, які свідчать про те, 
що в групі офіцерів ОСР високі показники ПФР були 
частіше в порівняні з офіцерами ОТР. За віковими гру-
пами показники ПФР були сумарно високими і середні-
ми найчастіше в середній віковій групі (табл.1). 

 

Таблиця 1 
Показники комп'ютерного тестування ПФР 

Рівень показника ПФР 
Групи досліджуваних 

Достатньо високий Середній Низький 
Всі досліджувані (n=80) 19 

23,8% 
43 

53,7% 
18 

22,5% 
Офіцери ОСР (n=15) 5 

33,3% 
7 

46,7% 
3 

20% 
Офіцери ОТР (n=65) 14 

21,5% 
36 

55,4% 
15 

23,1% 
Офіцери 29-30 рр (n=12) 4 

33,3% 
4 

33,3% 
4 

33,3% 
Офіцери 31-39 рр (n=55) 11 

20% 
33 

60% 
11 

20% 
Офіцери 40-49 рр (n=13) 4 

30,8% 
6 

46,2% 
3 

23% 
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Рівень тривожності високим був частіше в групі офі-
церів ОСР, в якій переважали особи старше 40 років. 
Можливо це пов'язано з рівнем сили нервової системи, 
який був більш високим в молодшій та середній вікових 
групах. Відомо, що висока тривожність (загальна чи 
особистісна) корелює з емоційними, невротичними зри-
вами і це може негативно впливати на діяльність в 
складних, напружених ї екстремальних умовах. 

Комп'ютерне тестування коефіцієнту інтелекту (KI) 
визначило, що середнє кількісне значення KI у всіх до-
сліджених відповідає 108,7; в групі офіцерів ОСР – 
104,3; в групі ОТР показник вище – 110,5. В залежності 
від віку KI був у середній групі (31 – 39 р) – 110,2, низь-
кий у старшій віковій групі – 103. 

Тест Р.Кеттелла (16 PF-C) визначає 18 різних пока-
зників особливостей психологічного портрету офіцера. 
Оцінку управлінської діяльності можна надати за ком-
плексом різних характеристик офіцера – соціально-
психологічних, інтелектуальних, комунікативних і про-
фесійно важливих якостей – врівноваженість, креатив-
ність та ін. Для характеристики управлінської діяльності 
офіцера підсумовували позитивні показники із 18 отри-
маних при досліджуванні. Відмінними вважали наяв-
ність 14-15 позитивних показників, добрими – 11-
13 позитивних показників, задовільними – 8-10, незадо-
вільними 6-7 позитивних показників за даним тестом. 

Відмінні управлінські якості визначені у 22,5% офі-
церів, добрі у 60%, задовільні у 13,8%, незадовільні 
лише у 3 офіцерів (3,7%). В групі офіцерів ОСР від-
мінні і добрі показники управлінських якостей спосте-
рігалися у 86,7% досліджених, у 13,3% незадовільних 
показників не було. Дещо гірші показники управлінсь-
кої діяльності в групі ОТР. 

Вікові характеристики управлінських якостей були 
такими: відмінні і добрі показники в групі офіцерів 31-
39 р. визначені у 85,5%, в групі 40-49 р. відрізнялися 
незначно (84,6%) і в наймолодшій за віком групі 29-30р. 
були значно нижчі – у 66,7% досліджених. 

За тестом "Адаптивність" (БОО) добрий адаптивний 
потенціал виявлений у 72 офіцерів (90%), задовільний у 
8 (10%). При аналізі даних дослідження по групам офі-
церів отримані такі результати: кращі показники загаль-
ного адаптивного потенціалу були у офіцерів ОСР, зна-
чно гірші – у офіцерів молодшої групи. Комунікативний 
потенціал і моральна нормативність також були гірши-
ми в молодшій віковій групі офіцерів.  

Порівняння показника комунікативного потенціалу 
за тестом БОО і відкритості за тестом 16 PF-C визначи-
ло певну кореляцію (r=0,3 при p=0,05), що дозволяє 
говорити про практичну значущість отриманих даних. 
При порівняні показника загальної тривожності і показ-
ника рівня адаптації простежується чіткий обернений 
зв'язок (r=-0,4 при р=0,01). Отже, чим вищим є рівень 
тривожності, тим гірші адаптивні процеси. Це відповідає 
логіці фізіологічних процесів в організмі людини. 

Тестування за опитувальником структури темпера-
менту (тест Русалова, ОСТ) визначило високі лідерські 
якості у 44,1%, середні у 53,7%, низькі у 2,2% всіх до-
сліджених. У офіцерів ОСР високі лідерські якості спо-
стерігалися значно частіше, ніж у офіцерів ОТР. Серед 
вікових груп найкращі вікові показники лідерських якос-
тей були в старшій віковій групі, найгірші – в молодшій. 

Зіставлення показників управлінських якостей за те-
стом 16 PF-C і показників лідерських якостей за тестом 
ОСТ визначило ймовірний їх зв'язок (r=0,3 при p=0.02). 

Дослідження темпу психічних реакцій за допомогою 
методики "Таблиця Крепеліна", показало кращі резуль-
тати у офіцерів ОТР і у віковій групі 31-39 р. ніж у офі-
церів ОСР і більш молодих. Причому результати тесту-

вання за методикою Русалова (ОСТ) і психофізіологіч-
ною методикою дослідження темпу психічних реакцій 
(Таблиця Крепеліна) співпадають, що свідчить про їх 
добру інформативність і можливість достатньо об'єкти-
вно характеризувати особливості темпераменту і швид-
кість процесів мислення у досліджуваного. 

Тестування за методикою Б.Басса визначило: в гру-
пі офіцерів ОСР спрямованість на справу була вищою 
ніж у офіцері ОТР (відповідно 73,3% і 37%). У вікових 
групах співвідношення показника спрямованості на 
справу аналогічне: в групі 29-30 р. – у 58,3% офіцерів, а 
в старшій віковій групі – у 76,9% досліджених. Це можна 
пояснити більш високою відповідальністю офіцерів ста-
ршої вікової групи, які складають групу ОСР. Причому 
за даними тесту Хитрової ("Ділові ситуації") у дослідже-
них офіцерів переважав авторитарний стиль керівницт-
ва, що є закономірним явищем для військової служби. 

Запропонований комплекс психодіагностичних ме-
тодик дозволяє скласти достатньо детальний психоло-
гічний портрет особистості офіцера і допомогти вирі-
шенню певних кадрових питань.  

За даними проведених досліджень у 64 офіцерів 
(80%) безумовно переважали позитивні індивідуально-
психологічні якості, необхідні для управлінської (керів-
ної) діяльності, і вони можуть бути рекомендовані для 
службового просування; умовно рекомендовані 10 офі-
церів (12,5%); не рекомендовані 6 офіцерів (7,5%). 

Слід відзначити найбільш поширені негативні інди-
відуально-психологічні характеристики, які спостеріга-
лися у досліджених: 
 низький рівень загальної культури у 28 осіб (35%); 
 низька креативність у 28 осіб (35%); 
 низький психофізіологічний рейтинг у 20 осіб (25%); 
 лідерські якості низькі чи середні у 19 осіб (23,8%); 
 управлінські якості задовільні чи незадовільні у 

13 осіб (16,3%). 
З точки зору акмеології, отримані дані характеристик 

психологічного портрету офіцерів ОТР і ОСР, які є ре-
зервом на службове просування, можна вважати тільки 
задовільними. 

Цікавими є також порівняльні дані психологічного 
тестування по інститутам НУОУ. Так, найкращі показни-
ки управлінських та лідерських якостей частіше спосте-
рігалися у офіцерів Гуманітарного інституту, рідше у 
офіцерів державного військового управління. Коефіці-
єнт інтелекту (за середньостатистичними даними) вище 
у слухачів Командно-штабного і Гуманітарного інститу-
тів. Високі показники психофізіологічного рейтингу були 
частіше у слухачів Інституту державного військового 
управління (офіцери ОСР). Найбільш організованими і 
дисциплінованими були слухачі Командно-штабного 
інституту. Вони працювали чітко і зацікавлено. Най-
більш недисциплінованими були слухачі Інституту опе-
ративного забезпечення і логістики. 

Таким чином, проведені дослідження щодо оцінки 
індивідуально-психологічних якостей офіцерів ОТР і 
ОСР дозволяють зробити такі висновки: 

1. Запропонований комплекс методик психологічно-
го (психофізіологічного) тестування дає можливість 
скласти психологічний портрет досліджуваного, зокре-
ма його ділові (управлінські) якості, для вирішення де-
яких кадрових питань.  

2. Методики психологічних (психофізіологічних) до-
сліджень, які були апробовані, характеризуються інфо-
рмативністю, зручністю, не потребують спеціальних 
складних умов для їх проведення. 

3. Серед різних методик психологічних і психофізіо-
логічних досліджень офіцерів (військовослужбовців) 
пріоритетними і перспективними є сучасні комп'ютерні 
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технології, які здійснюють швидку і точну обробку тес-
тових даних, зберігають базу даних. Отже, вони повинні 
використовуватися більш широко. 

4. Проведені дослідження визначили особливість 
деяких психологічних показників: у офіцерів ОСР краще 
показники ПФР, управлінських, лідерських якостей, 
адаптивності ніж у офіцерів ОТР. В молодшій військовій 
групі офіцерів кращі психомоторні реакції, коефіцієнт 
інтелекту, ніж у більш старшій віковій групі.  

5. Слід звернути увагу на визначені у багатьох до-
сліджених офіцерів недоліки, які можуть заважати успі-
шному виконанню керівних (управлінських) функцій 
(недостатній рівень загальної культури, низька креати-
вність, недостатні лідерські і управлінські якості, низь-
кий ПФР та інше). 

6. Результати проведених досліджень свідчать про 
необхідність психологічного супроводження професій-
ної діяльності військового керівника на всіх її етапах. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ: 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

Формулюються вихідні положення для розгляду вищої школи як провідного суб'єкта формування в Україні серед-
нього класу. Визначаються підстави для змістово несуперечливого розгортання процесу здобуття вищої освіти 
майбутніми представниками середнього класу. Встановлюється логіка педагогічного впливу на формування фахівця 
із вищою освітою як представника середнього класу. 

Ключові слова: середній клас, вища школа, формування фахівця як представника середнього класу. 

Formulated initial position to consider higher education as a leading business formation in Ukraine of the middle class. 
Defined basis for consistent in content deployment process for higher education of future members of the middle class. It is the 
logic of pedagogical influence on the formation of specialist with higher education as a representative of the middle class. 

Key words: middle class, higher education, formation of specialist as a representative of the middle class. 
 
Постановка проблеми. Соціально-політична ситу-

ація в Україні потребує невідкладної перебудови полі-
тичних відносин через новочасну структуру колективних 
суспільних інтересів громадян, котрі здатні консоліду-
ватися навколо мети розбудови громадянського суспі-
льства, впровадження гуманістичних цінностей в усі 
сфери життєдіяльності. Але за існування розбіжних те-
нденцій розвитку українського суспільства як громадян-
ського, функціонального розладу самої політичної сис-
теми, та ще й за наявною політичною й соціальною 
конфронтацією досить складно пересічному громадя-
нину визначити власну позицію, зробити вибір на ко-
ристь одного із гасел, перебуваючи в ситуації нестійко-
сті, спостерігаючи за конкурентною боротьбою політич-
них партій, що точиться іноді без дотримання етики. А 
втім настороженість у суспільстві може стати по-
штовхом до зростання незадоволень, песимістичних 
настроїв, а також екстремістських інцидентів, котрі за 
таких обставин легко спровокувати, витлумачуючи їх у 
форматі громадянських благ.  

Проте важливість політичного вибору не підлягає 
сумніву, що неодноразово підкреслювали науковці, по-
літики, громадські діячі. Р. Дарендорф зазначає, що 
сама можливість вибору повинна мати сенс, а він му-
сить бути опосередкований ціннісними уявленнями й 
критеріями: коли стає неважливим, яку обрати політич-
ну партію, моральну поведінку або теорію пізнання, 
люди втрачають сенс, напрям і орієнтацію розвитку, 
стають байдужими [1]. Думаємо, розв'язання соціально-
політичних проблем в Україні є сенс розглядати крізь 
призму створення умов для становлення середнього 
класу як соціальної спільноти, котрій призначена винят-
кова роль – забезпечення й утримання стабільних соці-
альних, політичних, економічних, культурних трансфо-

рмацій. Але наразі його відсутність в країні або, при-
наймні, дуже незначна чисельність, негативно познача-
ється на поширенні ідеології громадянського суспільст-
ва, пропагуванні його цінностей та моралі. Така поста-
новка питання про середній клас потребує виокремлен-
ня спроможного соціального інституту, котрий візьме на 
себе відповідальність за виважені спрямовані дії щодо 
виховання нової генерації співвітчизників – сучасного 
середнього класу.  

Аналіз наукової літератури підтверджує стійкий інте-
рес науковців до соціально-психологічних та політико-
психологічних чинників соціалізації студентської молоді 
(Васютинський В.О., Слюсаревський М.М., Фролов П.Д., 
Хазратова Н.В. та ін.), проте досліджень, котрими 
осмислено процес і результат формування особистості 
майбутнього фахівця із вищою освітою як представника 
середнього класу, недостатньо. 

Поза увагою наукового загалу лишаються питання: як 
збагнути можливе піднесення спільноти середнього класу 
на підставі соціально-психологічних та політико-
психологічних теорій, котрі розуміють соціалізацію як нас-
лідки суспільної динаміки й процесів взаємодії в суспільс-
тві; яким чином приховані настрої й очікування професор-
сько-викладацького складу вишів позначаються на емо-
ційно-ціннісних установках студентів щодо входження у 
спільноту професійного середнього класу, тощо. 

Допис присвячено висвітленню соціально-психоло-
гічного аспекту зусиль вищої школи щодо формування 
майбутніх фахівців із вищою освітою як представників 
середнього класу, що за більшої деталізації та деякої 
метафоричності може бути визначено як плекання носі-
їв ідеальних уявлень про "суспільство знання та соціа-
льної інженерії" (Г. Овчинніков та ін.) [3], де: соціально 
орієнтована ринкова економіка та ринкові відносини, 
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малоістотна економічна нерівність, численний середній 
клас, високоефективна наука, освіта впродовж життя, 
демократичний устрій, непорушні права й свободи гро-
мадян, багатопартійність.  

Виклад основного матеріалу. Очікування пересіч-
ними громадянами від вищої освіти не просто вагомого, 
а й кардинального внеску у вирішення їхніх невідклад-
них проблем (економічних, політичних, соціальних, 
культурних, тощо), безперечно, є фактом, котрий стве-
рджує справжній авторитет вищої школи у суспільстві, 
проте засвідчує, що наразі відбувається певна переко-
нфігурація змісту уявлень про неї через приписування 
їй не притаманних завдань та доручень. Однак нема 
сенсу просто відкинути чи проігнорувати пересічні спо-
дівання співвітчизників як невідповідні справжньому 
покликанню вищої освіти. Більше того, зміна невласти-
вого на характерне на підставі переосмислення ролі 
сучасної вищої освіти та потому обґрунтування змін у 
функціональному призначенні вишів – саме така задача 
постає перед науковцями, аби було забезпечено про-
дуктивне функціонування суспільства. 

Звідси й проблема про переінакшення, при чому 
свідоме і спрямоване, теоретико-методологічних і прак-
тично-методичних засад функціонування ВШ задля то-
го, аби було забезпечено становлення середнього кла-
су через розвиток особистості майбутнього фахівця з 
вищою освітою. Такі зрушення розгортатимуться у на-
прямах: формування позитивного ставлення до культу-
ри середнього класу та готовності виступати її носієм; 
неприхованого сповідування цінностей середнього кла-
су та набуття досвіду вибудовувати власне повсякден-
ня за нормами повсякденної життєдіяльності цієї спіль-
ноти; персоналізації середнього класу та самоідентифі-
кації із його представниками. 

Ми виходимо із того, що дійове зростання середньо-
го класу через систему підготовки фахівців із вищою 
освітою спроможне зінтегрувати процеси національної 
консолідації на міжнаціональному, національному та 
регіональному рівнях [7]. Політичний контекст зрушень 
у вищій школі утворений соціальною відповідальністю 
вищої освіти, змістом якої є звітування перед суспільст-
вом за: виховання національної еліти, яку вбачають у 
студентах вищих навчальних закладів; становлення в 
Україні політичної нації; політичну соціалізацію молоді; 
обґрунтування національної ідеї та її просвітництво; 
поширення громадських ініціатив. 

До соціально-психологічних аспектів становлення се-
реднього класу в Україні можна віднести науково-
теоретичну та науково-методичну діяльність соціальних і 
політичних психологів щодо: соціально-психологічного 
супроводу процесів демократизації суспільства й зокре-
ма розростання середнього класу; встановлення сутності 
позитивної динаміки розвитку особистості майбутнього 
представника середнього класу, а також критерії готов-
ності випускників вишів представляти середній клас; об-
ґрунтування критеріїв, котрі уможливлять об'єктивацію, 
фіксацію і оцінювання зрушень у соціально-класовій 
структурі суспільства внаслідок діяльності вишів із за-
безпечення готовності студентів становити професійний 
середній клас в Україні; психологічної підтримки форму-
вання студентів як майбутніх представників середнього 
класу та серйозне відстеження вишами долі своїх випус-
кників як представників політичної спільноти. 

Виокремлення вихідних положень для розгляду ви-
щої школи як провідного суб'єкта формування в україн-
ському суспільстві середнього класу завбачує вказу-
вання на суперечність між її зорієнтованістю на розбу-
дову громадянського суспільства (зокрема й через по-
дальшу демократизацію управління вітчизняними ви-

шами) і не виголошеною відповідальністю перед суспі-
льством за здійснення педагогічного впливу на спрямо-
ване збільшення вільних громадян [4-6], оскільки встано-
влено, що нові особливості свідомості й взірці  поведін-
кових практик ретранслюються від ядра середнього кла-
су до його найближчої периферії, а відтак – до дальньої, 
й потому – до всього населення [7]. Доречно зазначити, 
що характеристики середнього класу істотно різняться в 
різних суспільствах, його самоідентифікація відбувається 
за несхожими ознаками, а сучасні соціологічні школи 
диференціюють і сам середній клас [8]. Проте при таких 
розходженнях – це певна соціальна ідентичність; досить 
чисельна спільнота, до якої наразі належить близько 45-
46% населення планети; її розбудова пов'язана із стрім-
ким економічним поступом т. зв. швидкорозвинених кра-
їн, в яких середній клас з'явився не поступово, а відразу 
відповідно до закономірності його неймовірного збіль-
шення за досягання критичної маси в суспільстві [9; 10]. 
Вже в 2010 році 1,8 милліарди людей є членами глоба-
льного середнього класу [11]. Останні мають можливість 
в достатньому обсязі забезпечити родину товарами по-
всякденного вжитку, розраховувати на якісну медичну 
допомогу, планувати дітям високостатусну вищу освіту. 
В Україні середній клас ще не настільки численний, не 
вбирає до своїх лав значну частину суспільства, але 
останнім часом питання його зростання вдумливо обго-
ворюють і науковці, і політики, і урядовці. 

Під професійним середнім класом услід за низкою 
соціологів (Б. Еренрайх, Eichar Douglas, Vanneman 
Reeve, Lynn Weber Cannon, Levine Rhonda та ін.) маємо 
на увазі осіб, котрі увійшли до нього не через власність, 
капітал, соціальне походження, а через свою зайнятість 
у таких сферах, котрі потребують вищої освіти, – тобто т. 
зв. представників "масової інтелігенції" чи "працюючого 
мозку" [12; 13]. Цінності й норми такої спільноти поста-
ють відображенням тих культурних тенденцій й репрезе-
нтативного типу культури, котрі превалюють в освіті [14].  

Доходи професійного середнього класу надто об-
межені й скорочуються в усьому світі: як заявляє 
B. Potier, "за середній рівень доходів не розжитися міс-
цем у середньому класі і його образом життя" (пер. наш 
– авт.) [15]. Професійний середній клас приходить у 
суспільство передусім для того, щоби осмислити себе 
як спільноту із особливим місцем в історично визначе-
ній системі суспільних відносин, тому класова свідо-
мість – ґрунт фахівців із вищою освітою [15-18]. За часів 
правового хаосу й соціальних катаклізмів можна враз 
розбагатіти, але раптово стати носієм ідеології серед-
нього класу – годі сподіватись: соціальне визнання че-
рез присвоєння статусу, сповідування інакших ціннос-
тей через освоєння нових смислів потребують часу і 
якісної освіти. Суспільству середній клас необхідний 
через його правову свідомість, а не тому, що він розжи-
вся нелегальними способами; прагнення його предста-
вників збільшити свої статки має осмислено пов'язува-
тися із надходженнями до державного і місцевих бю-
джетів через сплату податків, а не злиднями оточення 
[19-23]. Вища освіта, якщо й не є беззаперечною гаран-
тією майбутньої економічної стабільності випускників 
вишу (хоча б через досить невиразні зобов'язання віт-
чизняних Alma Mater щодо гідного працевлаштування 
своїх виучеників), то все ж таки набуті компетентності, 
формально засвідчені дипломом, значно збільшують 
можливості (а й іноді відіграють провідну роль) належ-
ного входження на ринок праці окремої особи, отри-
мання нею першої значущої роботи, котра сходиться із 
змістом професійної освіти [24-26].  

Як правило, науково-педагогічний загал є носієм 
ідеології середнього класу, але не кожен із цієї спільно-
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ти ідентифікує себе із ним через власну економічну 
незахищеність, не належну якість життя. Проте, незва-
жаючи на своє становище "субстрата" для перетворен-
ня в середній клас [18] (О. Согомонов), у спланованих 
молодими людьми кар'єрному просуванні й соціальної 
мобільності через отримання вищої освіти професорсь-
ко-викладацькій спільноті відведена непересічна неод-
нозначна роль: не лише сприяти, але й, створюючи 
штучні перешкоди, бути певним "бар'єром" (В. Ерен-
райх) [12]. Зусилля вищої школи, спрямовані на стано-
влення середнього класу в Україні, засновуються на 
тому, що громадянське суспільство є втіленням про-
гресивної думки про політичну й соціальну активність 
громадян, взаємодопомогу й підтримку їх одне одним. 
Високий ступінь організованої участі в суспільному 
житті, котрий відображує стан демократії й політики 
загалом (А. Токвіль), може виявлятися і як членство у 
політичних партіях, громадських, професійних, твор-
чих, спортивних, конфесійних об'єднаннях, асоціаціях, 
і явкою на вибори, і сприянням громадським рухам, 
іншими колективними діями, зокрема, й через соціа-
льний протест, котрий вважають найголовнішою фор-
мою відкритої реакції на суспільну ситуацію (Д. Мака-
дам, Х. Макіндой, Р. Семпсон). 

Розвинуте громадянське суспільство науковці схарак-
теризовують через його функціонування як реальну про-
тивагу і доповнення виконавчих державних структур. Так, 
за нові виміри суспільства вважають: а) події колектив-
них зусиль (collective action events), котрі перекривають 
індивідуальну громадянську участь; б) здатність спільно-
ти солідаризуватися, котра й визначає її ефективність 
(collective efficacy) у справі досягнення поставленої мети, 
вирішенні окреслених завдань; в) першочерговість захо-
дів щонайбільшого захисту прав і свобод громадянина, 
котрими стверджене самовиявлення кожного і пріоритет 
демократичного суспільства [27]. Ідеї співіснування різ-
них начал буття чи основ знання (Х. Вольф) стають під-
валинами для визнання наявної множини інтересів, по-
глядів, соціальних інститутів як відображення соціальної 
організації громадянського суспільства і наразі розроб-
лені у теоріях суспільного, політичного, культурного, ме-
нтального плюралізму, тощо. 

Через те що вважається, що освіта впливає на по-
ширення чи викорінення плюралізму [3, с. 291], за не-
обхідне постає обґрунтування теоретичних положень 
функціонування вищої школи як ретранслятора сенсу 
наукового знання [28] із упорядкованою множиною не-
тотожних і незалежних думок, поглядів, цінностей, пе-
реконань тощо. Наголосимо на засадничих положеннях 
процесу управління ретрансляцією знання, окреслюючи 
соціально-психологічний, культурно-освітній і політико-
економічний ракурс вибудовування педагогічного впли-
ву на майбутніх представників середнього класу.  

По-перше. Змістово несуперечливе розгортання 
процесу здобуття вищої освіти передбачає узгодження: 
економічних і т.зв. неприбуткових (культурних, фізич-
них, репродуктивних, тощо) прагнень студентської мо-
лоді; досить скромного соціально-економічного рівня 
життя в Україні і стандартів високої якості власного 
життя випускників вишів як представників середнього 
класу; прагнень належності до середнього класу і соці-
альної відповідальності за трансформаційні зрушення у 
суспільстві. Таке узгодження спроможне у подальшому 
запобігти розбалансуванню процесів адаптації і само-
реалізації особистості, а, відтак, уможливить випускни-
ку ВНЗ, не зрікаючись особистих домагань, досягнення 
відповідності вимогам, що висуває суспільство до се-
реднього класу.  

По-друге. Необхідними постають умови для урівно-
важення: готовності до зміни соціального статусу через 
готовність до сталих труднощів, пов'язаних із процеса-
ми соціальної мобільності (і індивідуальної, і групової); 
наявного досвіду перебігу звичної життєдіяльності че-
рез практику повсякдення за інакшими правилами і но-
рмами; переживання ситуації професійної соціалізації 
через позитивну само ідентифікацію із середнім кла-
сом; сфери праці через сферу якісного дозвілля; здат-
ності до здобуття вищої освіти через спроможність до 
ре/трансляції культури середнього класу; впливу суспі-
льства на формування уявлень про належну життєдія-
льність середнього класу через вплив референтного 
оточення на образ гідного існування; індивідуальних дій 
законослухняного громадянина колективними діями 
розхитувача стабільності у малоефективному функціо-
нуванні окремих сфер суспільного життя; стрижневої 
ролі у сплаті податків і ролі "масової інтелігенції" у про-
цесах політичної участі. 

По-третє. Відповідно зусилля педагогічного колекти-
ву розгортатимуться як створення умов для формуван-
ня у студентів: довіри до системи цінностей середнього 
класу та спрямованого їх привласнення; готовності бути 
представниками середнього класу у громадських, полі-
тичних, державних інституціях, виступати на його за-
хист виключно законним шляхом; переконань у доціль-
ності легітимних дій щодо забезпечення неризиковано-
го існування своєї родини; намагань досягти особистого 
благополуччя без відриву від зростання благополуччя у 
суспільстві в цілому; установки на підвищення соціаль-
ного статусу; устремління до передбачуваності соціа-
льних змін наряду із незапереченням сенсу непрогно-
зованого розвитку суспільства. 

Отже, вищою школою як соціальним інститутом, ко-
трий перебирає на себе частку відповідальності за вті-
лення в недалекому майбутньому сценарію найвищого 
рівня демократизації українського суспільства, має бути 
визнано за сутнісне означення якісної вищої освіти під-
готовленість випускників вишів до:  

а) самостійного забезпечення соціальної мобільнос-
ті з класу працюючих бідних у середній клас;  

б) соціальну відповідальність за власну динаміку 
соціального статусу;  

в) стратегічного та тактичного планування розвитку 
себе як представника середнього класу.  

Відтак, професійна підготовка фахівців із вищою 
освітою має забезпечувати всебічне і ґрунтовне вико-
нання випускниками вишів суспільних функцій серед-
нього класу: відтворення висококваліфікованої робочої 
сили, продукування нових виробничих, політичних, сус-
пільних, економічних, культурних практик, інтеграції й 
стабілізації процесів національної консолідації на між-
національному, національному та регіональному рівнях. 
Необхідністю стає відкритість педагогічного процесу, 
коли кожна дія його основних суб'єктів, готових до реф-
лексії, мусить бути неприхованою, оприлюдненою, із 
чітко проговореною метою і наслідками, що стане запо-
біжником небезпеки ідеологічної замкненості, ізоляції 
(А. Rieber) [29], коли громадянське суспільство розбу-
довують без середнього класу як його гаранту.  

Оскільки ідеї громадянського суспільства нероздільні 
із думками про викорінення нерівності, за якої соціальне 
становище визначають фінанси, власність, то їх утілення 
на царині професійної підготовки фахівців із вищою осві-
тою як представників середнього класу є вчинком вищої 
школи із легітимізації зміни особистістю свого місця у 
стратифікованому суспільстві. Висунемо припущення 
щодо логіки педагогічного впливу на формування фахів-
ця із вищою освітою як представника середнього класу. 
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Така логіка має враховувати особливості зрушень у до-
свіді самоідентифікації особистості, а саме:   

а) належність до середнього класу репрезентує не 
сукупність вчинково-поведінкових проявів тих, кого до 
нього відносять, але нову якість сумісного перетворен-
ня спільного існування на засадах виробленого чи при-
власненого у готовому вигляді, але єдиного ідеалу гро-
мадянського суспільства;  

б) належність до середнього класу позбавлена депе-
рсоналізації, оскільки уможливлює пов'язаність із іншими 
(суб'єкт як громадянин) при збереженні автономності 
своїх зусиль (суб'єкт як самодіяльна особистість);  

в) належність до середнього класу, виявлена через 
відтворення себе як цілісності та помножена на кількість 
поєднаних у спільноту, утворює нові можливості впливу 
пересічного громадянина на майбутнє суспільства.  

Неухильне спрямовування студентської молоді до 
осмисленого представництва середнього класу, на наш 
погляд, відбуватиметься продуктивно, якщо вища шко-
ла забезпечуватиме переосмислення особистістю до-
свіду повсякденної життєдіяльності через рух: 

1. У площині "дискретне – континуальне": від фра-
гментарних уявлень про значущість фахівця із вищою 
освітою для громадянського суспільства до цілісного 
усвідомлення ролі середнього класу як колективного 
актора у забезпеченні трансформаційних зрушень у 
політичній, соціальній, економічній, культурній сферах; 
від неподільного образу суб'єктивного благополуччя 
середнього класу до конкретизації власних зусиль що-
до компетентного вибудовування належної життєдіяль-
ності представника цього класу. 

2. У площині "іманентне – трансцендентне": від не-
обміркованих відносин у соціумі та із соціумом до взає-
мин на засадах активної рефлексії конкретних смислів, 
що виявляється в передсприйнятті, припущеннях, інтуї-
тивному відчутті загальних правил, настанов свого іс-
нування як носія культури середнього класу.  

3. У площині "сакральне – профанне": від усвідом-
лення обмеженості утилітарно-прагматичного функціо-
нування до планомірного освоєння не однорідного (ге-
терогенного) смислового простору повсякденної життє-
діяльності, розуміння необхідності поліфункціонального 
здійснення професійної діяльності. 

За нашим переконанням, формування особистості 
майбутнього фахівця як представника середнього класу 
має відбуватися через спрямоване занурення у ситуа-
цію, котра не виходить за рамці повсякдення, проте 
перебування в якій спонукає до переосмислення звич-
ного існування, потребуючи вдумливих розмірковувань 
щодо сенсу відвертого позиціонування належності до 
середнього класу. Поява подібної ситуації у навчаль-
ному повсякденні малоймовірна без заздалегідь розро-
бленої програми її вибудовування. Ми схарактеризову-
ємо таку ситуацію як спеціально сконструйовану. У 
природному перебігу професійної підготовки фахівця із 
вищою освітою така ситуація – це спрямовано змінена 
життєдіяльність особистості для освоєння культури се-
реднього класу.  

Вища школа має продукувати навчальне повсяк-
дення, в якому самореалізація студента засвідчена тим, 
що він: 
 конституює себе як носія культури середнього 

класу; 
 легітимізує життєдіяльність за його цінностями; 
 підтримує універсальні характеристики праг-

матичності статечної життєдіяльності законослухняного 
громадянина; 
 ретранслює сенс повсякденного існування за 

нормами середнього класу; 

 дієво відгукується на виникнення обставин, котрі 
перешкоджають самоздійсненню його представників; 
 маніфестує готовність до взаємо-, спів дії із 

представниками інших спільнот. 
Визначальним при цьому є те, наскільки спеціально 

сконструйована ситуація зможе стати особистісно 
значущою для її учасників.  

Окремий аспект психологічного супроводу станов-
лення середнього класу полягає в тому, щоби забезпе-
чити продуктивне поєднання зусиль двох провідних 
суб'єктів педагогічного процесу у вищій школі – викла-
дача і студента – у свідомому і цілеспрямованому 
сприянні демократизації суспільства.  

Взаємодія викладача і студента вже сама по собі має 
представляти таку ситуацію, занурення в яку поза кон-
текстом її перебігу втрачає смисл, відтак, цілеспрямова-
не створення умов уведення особистості до ціннісно-
смислового поля життєдіяльності середнього класу поля-
гає у вибудовуванні таких ситуацій, пережиття яких вже 
становило би способи дії в ньому. До того ж, ця ситуація 
набуває вагомості саме через неможливість її виключен-
ня з контексту наявного навчального повсякдення.  

Здійснення педагогічного впливу можна представи-
ти таким чином: 

– самопрезентація суб'єкта педагогічного процесу як 
справжнього представника середнього класу перед 
суспільством у реальному навчальному повсякденні; 

– дії суб'єктів педагогічного процесу спрямовують 
через орієнтири, але останні є лише фіксацією тих чи 
інших прийомів їх виконання, проте в жодному разі не 
відображенням їх смислового навантаження.  

Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця як 
компонент Державного стандарту набуває додаткового 
значення: її зміст, висвітлюючи суб'єктно-діяльнісні па-
раметри готовності особистості представляти професій-
ний середній клас, утворює підґрунтя для розробляння 
кожним студентом індивідуальної освітньої траєкторії в 
якості засобу соціалізації в обрану ним спільноту. Психо-
логічний супровід такої діяльності набуває вигляду по-
слідовних впливів, спроможних підтримати і посилити 
досягнення особистості на кожному етапі просування до 
середнього класу, вбачаючи в них індивідуальне акме. 

Нагальним постає питання виявлення факторів, дія 
котрих може призвести до дисбалансу у ставленні осо-
бистості до дотримання/порушення правил, що усклад-
нить перебіг соціальної адаптації та не завжди позити-
вно позначиться на її наслідках, зменшить множину 
можливих виборів у вирішенні повсякденних питань, 
створить додаткові труднощі у переосмисленні ситуації 
"зміни амплуа" і надасть їй болісного та страждальни-
цького забарвлення.  

Не все у справі розбудови громадянського суспільс-
тва і, зокрема, становлення середнього класу, залежить 
від науковців і освітян. Проте, на наше переконання, 
саме вища школа повинна бути в авангарді процесів 
усталення середнього класу, формувати у студентської 
молоді переживання належності до цієї спільноти, вве-
сти в дію механізм позитивної самоідентифікації із се-
реднім класом. Недарма університети витлумачують як 
платформу для становлення й розвитку середнього 
класу в суспільстві.  

На наш погляд, аби вища школа здійснила вагомий 
внесок у становлення середнього класу вітчизняним 
урядовцями, дотичним до визначення перспектив роз-
витку вищої освіти, є сенс більше уваги приділити ви-
вченню процесів і явищ суспільного життя, котрі, зокре-
ма, позначають через поняття: соціальної інтеграції як 
подолання соціальної диференціації суспільства вна-
слідок нерівного доступу до якісної освіти; соціальної 
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справедливості як задоволення потреб кожного у на-
бутті певного фаху, професійної кваліфікації внаслідок 
мінімізації перешкод до отримання відповідної освіти; 
соціальної нерівності у контексті поділу напрямів фахо-
вої підготовки, спеціальностей та спеціалізацій, навча-
льних закладів, освіти загалом на загальнодоступні та 
привілейовані; соціальної мобільності як зміну належ-
ності до соціальної страти через отриману освіту; соці-
ального статусу як визнання суспільством престижності 
освіти та освіченості; соціальної адаптації як пристосу-
вання до швидких соціальних перетворень внаслідок 
нововведень в освіті, позитивне їх прийняття. 

Висновки. Отже, вища школа як соціальний інсти-
тут, котрий визнано чинником інноваційних процесів у 
суспільстві та чинником функціонування країни як са-
мостійного суб'єкта світового співтовариства, своїм за-
вданням має привернути увагу держави до необхідності 
потужних спрямованих кроків щодо формування серед-
нього класу вітчизняними ВНЗ, ініціювати коригування 
освітньо-кваліфікаційних характеристик (в межах Дер-
жавного стандарту вищої освіти) та потому коригування 
й реалізацію оновлених освітньо-професійних програм.  

Подальші розвідки щодо осмислення вищої школи 
як соціального інституту, котрий свідомо ре/транслює 
норми середнього класу, доречно розгорнути у напрямі 
конкретизації змісту навчально-виховного процесу ВНЗ 
із залученням до обговорення цього питання найшир-
шого кола небайдужих фахівців.  
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ГЕНЕЗИС ОСНОВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТРАХІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ 

 
У статті наведено основні етіологічні умови формування соціальних страхів військовослужбовця у контексті його 

військово-професійної діяльності. 
Ключові слова: генезис, етіологічний фактор, соціальний страх. 

In the article the basic etiologic mechanisms of social fears forming of military serviceman are represented in context of his military-
professional activity. 

Key words: genesis, etiological factor, social fear. 
 
Актуальність дослідження. Постановка пробле-

ми у загальному вигляді. Сучасні дослідження пока-
зують, що специфіка основних форм взаємин людини зі 
світом, а також специфіка його духовності, що включає 
в себе страх, багато в чому обумовлені включеністю 
людини, яка рефлектує, в різні стани її соціально-
біологічної організації – організменної, популяційної і 
родової. У процесі соціалізації, головним чином під 
впливом батьків, у дитини виникає група страхів, які 
відносяться до ситуацій або соціальних об'єктів, що не 

мають прямого біологічного значення. При сполученні 
стимулів, що викликають біологічний страх, з деяким 
соціальним стимулом, у людини формуються так звані 
страхи (або фобії) – вона починає боятися ситуації й 
об'єктів, зовсім безпечних з біологічної точки зору. Са-
ме страх соціальних об'єктів або ситуацій соціальної 
взаємодії Дж. Вольпе називав соціальним страхом. Бі-
льшість соціальних страхів мають множинний характер. 
Соціальні страхи швидко поширюються на суміжні соці-
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альні ситуації й схожі соціальні об'єкти, що призводить 
до підвищеної тривожності й невротизації. 

Зв'язок із важливими практичними завданнями. У 
контексті психологічного супроводу процесу бойової підго-
товки військовослужбовців Збройних Сил України, чия 
професійна діяльність, окрім емоційної завантаженості та 
протікання у екстремальних умовах, має емоційну зумов-
леність через присутність певних психічних утворень соці-
ального характеру, не втрачає актуальності проблема 
необхідності підтримки оптимального стану емоційно-
вольової сфери військового фахівця. Водночас, процес 
психопрофілактики виникнення негативних емоційних ста-
нів у військовослужбовця не може вважатися якісно орга-
нізованим без попереднього чіткого розуміння відповідни-
ми посадовими особами усіх причинно-наслідкових зв'яз-
ків формування соціальних страхів у ряді інших стрес-
факторів діяльності військовослужбовця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі є 
всі підстави для розробки соціально зорієнтованої сис-
теми психопрофілактичних заходів у рамках психологі-
чного забезпечення процесу бойової підготовки Зброй-
них Сил України. Наукове бачення зазначеної пробле-
ми, зокрема, базується на тому, що при негативному 
відношенні до об'єкту переживань у особистості можуть 
сформуватися почуття та, відповідно, емоційні стани, 
які несуть негативне забарвлення. Поруч із негативним 
соматичним впливом вони через свій астенічний вплив 
на емоційно-вольову сферу особистості ускладнюють 
виконання нею професійної діяльності. Про необхід-
ність корекції негативних проявів емоційно-вольової 
сфери свідчать як історично відомі науковці-психологи 
Рубінштейн [1], Кемпінскі, Маслоу, Вольпе [2], Хорні [3], 
так і сучасники – Малкіна-Пих [4], Зімбардо [5], Щерба-
тих [6], Бернс [7], Вачков [8]. Проблемі здійснення пси-
хопрофілактики та нормалізації емоційних станів війсь-
ковослужбовців у Росії приділяють увагу ряд авторів, 
зокрема, Абдурахманов [9], І.В. Сиром'ятніков, 
А.Г. Караяні, А.Г. Маклаков [10]. 

Відповідно, метою даної статті є оглядовий аналіз 
зовнішніх та внутрішніх етіологічних факторів, які фор-
мують соціальні страхи військовослужбовця, через що 
беззаперечно відбувається погіршення якості військово-
професійної діяльності військовослужбовця. 

 Страх є, зазвичай, нормальною (фізіологічною) від-
повіддю організму на загрозливі або стресогенні впливи, 
яка виникає як тимчасова ситуаційна реакція на стреси 
повсякденного життя. У разі неусвідомленості причин 
тривожного стану, неможливості виокремлення джерел 
загрози та конкретизувати їх з'являється психологічне 
неприйняття ситуації, що, у свою чергу, викликає приму-
сову конкретизацію тривоги, тобто прив'язку її до певних 
об'єктів та стимулів. У підсумку небезпека отримує про-
гнозований причинно-наслідковий зв'язок із можливістю 
настання конкретних несприятливих обставин, контакту 
із об'єктами (участі у подіях), які розцінюються як загроз-
ливі. Коротко, страх є конкретизованою тривогою. 

Загалом, є можливим розподілити умови генезису 
страхів особистості на дві типологічні групи: 

1. Група норми – виникнення стану страху зумов-
лено появою об'єктивно значущого стимулу (чинника), 
тобто, наявністю ситуативної реальної підстави для 
особистості відчувати сумнів щодо можливості свого 
подальшого нормального психофізіологічного існуван-
ня, навіть за відсутності умов усвідомлення та конкре-
тизації індивідуумом цього стимулу.  

2. Група патології – виникнення стану страху відбу-
вається за умов відсутності об'єктивно значущого для 
особистості стимулу (чинника). Страх проектується на 
уявне джерело, суб'єктивно існуюче для респондента 

Зазначимо, що тут слід характерологічно чітко роз-
різняти наступні категорії тривожних станів. До патології 
не відноситься немотивована тривога за К. Ясперсом 
[11], коли невизначеність може бути викликана відсутні-
стю усвідомлення формфакторів тривоги, повного або 
адекватного розуміння ситуації.  

Водночас, може мати місце так звана особистісна 
тривога, коли при наявності деякого астенічно стиму-
люючого чинника через певні особистісні психологічні 
особливості (або ж наявність певних параметричних 
ознак існування) відбувається так зване інформаційне 
спотворення справжніх меж ситуації. Суб'єкт трансфо-
рмує межі небезпечності ситуації через наявність вка-
заних факторів, підсвідомо перебільшуючи її. За наяв-
ності постійного (довготривалого) діючого гнітючого 
чинника, значення та вплив якого сприймається перебі-
льшено (суб'єктивно), з'являється астенічний стан три-
вожності, свідомість та підсвідомість прагнуть і вимага-
ють від людини об'єктивізувати (окреслити) джерело 
страху. У результаті респондент прогнозує для себе 
настання небезпечної ситуації, що й стає для нього 
джерелом страху у підсумку. 

Описаний певний механізм виникнення страху бі-
льшою мірою стосується соціальних страхів, які за 
своєю ґенезою є більш ірраціональними, аніж біологі-
чні. Визначена первинна функція страху, власне біо-
логічного, – створення оборонної реакції, спрямованої 
на усунення (уникнення) джерела загрози, про що вже 
згадувалося вище. Проте, як стає зрозумілим, страхи 
сучасної людини є переважно опосередкованими, тоб-
то такими, які не спрямовані на джерело безпосеред-
ньої загрози життю й здоров'ю.  

З плином життя людини, заміщення біологічних 
страхів на соціальні відбувається досить поступово, 
але цей процес є незворотним. Немовля спочатку бо-
їться лише голосних звуків, темряви й самітності, проте, 
побувавши в лікарні, воно починає боятися вже й уко-
лів, і людей у білих халатах, які заподіюють біль. Разом 
зі вступом до у школи виникають страхи вчителів, не 
вивчених уроків і запізнень. Згодом соціальні страхи 
виходять на перше місце. Соціальні страхи можуть ви-
пливати зі страхів біологічних, але, завжди мають спе-
цифічний соціальний компонент, що у них виходить на 
перше місце, відтискаючи більше примітивні фактори 
виживання. Конкретні форми прояву соціальних страхів 
залежать від особливостей історичної епохи й типу сус-
пільства. Наприклад, в XVIII столітті страх бути назва-
ним боягузом у дворянина, який одержав виклик на 
дуель, був сильніше страху ймовірної смерті, майже 
неминучої, якщо супротивник був свідомо сильніше. І 
людина виходила під постріл пістолета або удар шпа-
гою, і гинула з думкою, що її не назвуть боягузом. 

Наведені Ю.В. Щербатих [6] соціальні страхи є у пе-
вному сенсі фобічними, тобто ірраціональними. У когні-
тивно-біхевіоральній терапії широко відома теорія умо-
вно-рефлекторного механізму виникнення нових стра-
хів, що не мають біологічного підґрунтя, тобто соціаль-
них, яка у застосуванні до людини надалі була розви-
нена й конкретизована Дж. Вольпе. Вольпе припустив, 
що істотну роль у невротичних порушеннях поводження 
можуть грати емоційні процеси, а саме – страх або три-
вожність, випробовувані людиною в певних ситуаціях. 
Під неврозом Вольпе розумів обумовлений (тобто ви-
вчений) страх, що стає причиною більшості форм не-
адаптивної поведінки. Якщо вдається знайти способи 
зниження або повного прибирання невротичного стра-
ху, то рятування від нього приводить і до усунення зви-
чних поведінкових його проявів, тобто до лікування. Між 
страхом і тривожністю Вольпе не робить ніякого розхо-
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дження, оскільки із психофізіологічної точки зору він 
ніяких розходжень не виявляє [2]. 

За Вольпе, існує дві причини й, відповідно, – два 
види невротичного страху: класично (респондентно) 
зумовлений страх і страх когнітивного походження. 

Респондентно зумовлений страх виникає за умови 
збігу в часі джерел уроджених страхів (болю, несподі-
ваних голосних звуків і т.д.) з деяким умовним стиму-
лом. Особливістю такого роду страхів служить те, що 
іноді вони виникають у результаті окремої події. Напри-
клад, людина може почати боятися керувати автомобі-
лем після одного потрапляння до аварії. Але частіше 
невротично страх з'являється у результаті ряду повто-
рюваних подій. Дитина безумовно лякається, напри-
клад, голосних і несподіваних звуків. Якщо ці звуки по-
стійно асоціюються з візитами гостей, то може виникну-
ти страх будь-якої публічної присутності. Пряме заляку-
вання з боку близьких також може зіграти свою роль. 
Фраза "Ось прийде міліціонер і забере тебе" за певної 
наполегливості й образності у застосуванні може зго-
дом видозмінитися у страх авторитетів і начальства.  

Страхи, що виникають у результаті спілкування й не-
раціональні переконання, Вольпе називає страхами ког-
нітивного походження. Острах змій, павуків, казкових 
персонажів може виникнути просто від того, що хто-
небудь розповідає, як це страшно, або сам демонструє 
приклади тривожного й боязкого поводження. Механіз-
мом формування таких соціальних страхів слугує меха-
нізм наслідування й навчання на моделях. Дитина або 
доросла людина починає бояться того, із чим сама без-
посередньо справи не мала, але чого бояться навколи-
шні його люди (наприклад, різних кримінальних дій – 
обману, пограбування, пожежі й т.п.). Один раз виникну-
вши, соціальний страх міцно асоціюється з певними со-
ціальними ситуаціями й потім підкріплює сам себе. Страх 
створює підґрунтя для невдач у соціальних ситуаціях, які 
його можуть викликати, а невдачі ще більше підкріплю-
ють страх. Таким чином, страх і пов'язана з ним поведін-
ка завчаються, автоматизуються, підтримуються і від-
творюються, поширюючись на суміжні соціальні ситуації.  

Ще одним механізмом формування соціальних 
страхів може стати здатність страхів іррадіювати – тоб-
то поширюватися на схожі ситуації. Так, за механізмом 
умовного рефлексу, відомого нам ще з часів Павлова, 
страх болю може викликати страх батьків, які викорис-
товують тілесні покарання у виховних цілях, а потім 
страх батьків видозмінюється в результаті іррадіації в 
страх начальства й страх критики. Страх, який виник і 
закріпився, дуже важко усунути, оскільки він виникає 
щоразу і знову при потраплянні до формуючої цей 
страх ситуації [2].  

За психодинамічною теорією З. Фрейда вважається, 
що фобії є результатом зайвого використання людиною 
захисних механізмів витиснення й переносу для конт-
ролювання прихованої тривоги. Такі люди часто відтис-
кують сигнали, що викликають тривогу, глибше в несві-
доме (витиснення) і переміщають свої страхи на нейт-
ральні об'єкти або ситуації, з якими легше впоратися і 
які простіше контролювати (перенос). Хоча нові пред-
мети страху найчастіше пов'язані із загрозливими сиг-
налами, людей не турбує цей зв'язок [12]. 

Загалом, слід сказати про певну характерологічну то-
тожність явищ у парах "соціальний страх" і "тривога", 
"соціальний страх" і "фобія". У цих випадках психічні реа-
кції особистості є безоб'єктивними, виникають у перед-
баченні загрозливого стимулу. Зазначене ще раз підтве-
рджує висновок про значну градаційно-категорійну неви-
значеність у царині тривожних станів людини.  

У контексті проектування даної проблеми на галузь 
військової діяльності, зокрема, на ведення бойових дій, 
слід зазначити, що наведені вище соціальні страхи ма-
тимуть місце у своїх проявах серед військовослужбов-
ців також і в умовах збройного конфлікту, поруч із тен-
денцією до їх акумуляції та підсилення порівняно із ми-
рним часом. Військовослужбовці, мотивовані на успіш-
ність ведення бойових дій, проте не підготовлені нале-
жним чином психологічно, відчуватимуть (що доведено 
на практиці) страх безпосередньо перед керівництвом 
(військовим), страх відповідальності (перед керівницт-
вом та товаришами за доручену справу), страх помил-
ки, страх осуду (за свої невдалі дії). Один страх може 
породжувати інший, що буде описано нижче. Загальними 
причинами виникнення цих страхів є невпевненість  вій-
ськовослужбовця (інколи безпідставна) у своїх профе-
сійних якостях – витривалості, влучності, навченості діям 
із ввіреним озброєнням та військовою технікою тощо. 

Джерелом виникнення соціального (небіологічного) 
страху, наведеного першим, слугують представники 
військового керівництва у військовому колективі (під-
розділі, частині) особистості. Являючись за своєю сут-
ністю тими особами, на яких за посадовими обов'язка-
ми покладено функцію перевірки якості виконання вій-
ськовослужбовцем його діяльності (якості ведення бо-
йових дій у тому числі), командири (військові начальни-
ки), усі або хтось конкретний із них, вже одним своїм 
існуванням можуть породжувати у емоційно-вольовій 
сфері підлеглого військовослужбовця відчуття страху.  

Страх відчувається в зв'язку з тим, що військовос-
лужбовець дуже потерпає від ймовірності отримання 
ним низької оцінки, критичності сприйняття командиром 
якості його дій. Підвалини відчування цього різновиду 
страху формуються ще у мирних умовах, під час на-
вчально-бойової підготовки збройних сил до ведення 
бойових дій. Будучи спеціалізованим соціумом із суворо 
регламентованими ієрархічними відносинами, армія 
породжує порівняно більші передумови до виникнення 
такого страху, аніж у цивільних колективах. У військово-
го начальника (командира) більше можливостей щодо 
обмежень свого підлеглого, аніж у його цивільного ко-
леги. Підлеглий також знає це, і підсвідомо (особливо, 
коли існують певні передумови) починає боятися цього. 
Ведення бойових дій тільки підсилює тенденцію до ви-
никнення цього страху. 

Загалом, за Ю.В. Щербатих [6], існує декілька причин, 
через які можна відчувати страх перед начальником:  

1. Невпевненість у собі. 
Дуже часто страх перед керівництвом відчувають 

люди із заниженою самооцінкою. При виникненні не-
стандартних моментів у діяльності їм починає здавати-
ся, що неминуче близиться накладення стягнення, а то 
й звільнення. А якщо це відбудеться, їм доведеться 
довгий час шукати роботу. Уява малює страшні картини 
безгрошів'я.  

2. Несхвалення.  
Цей страх зазвичай відчувають перфекціоністи, які у 

всьому хочуть бути кращими й ніколи не помилятися. 
Такі люди дуже важко переживають свої промахи, а 
якщо їхню помилку помічає начальник, вони взагалі 
впадають у вкрай пригноблений стан.  

3. Тиск. 
Серед різноманітних начальників зустрічаються 

представники певного психологічного типу керівника, 
яким подобається здійснювати на підлеглих постійний 
психологічний тиск незалежно від того, наскільки якісно 
й швидко виконується робота. Звичайно працювати під 
керівництвом такої людини складно, тому підлеглі, щоб 
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уберегти свої нерви, намагаються давати якнайменше 
приводів для невдоволення. 

4. Непередбачуваність. 
Страх перед начальником може виникнути через 

просту невідомість. Новий співробітник не знає, як ко-
мандир буде реагувати, наприклад, на затримку у вико-
нанні поставленого завдання або на запізнення до міс-
ця шикування [6].  

Страх відповідальності (у деяких джерелах має на-
зву "гіпенгіофобія") загалом являє собою у проявах всі-
лякі намагання особистості уникнути відповідальних 
життєвих рішень, доручень, завдань. Частіше за все це 
пов'язано зі слабкою волею та деякими супутніми стра-
хами, при вираженому остраху здійснити помилку [5]. 

Найчастіше причиною страху відповідальності є 
тривога, пов'язана з передбаченням негативного ре-
зультату, який може настати, якщо людина спробує 
прийняти та втілити в життя самостійне відповідальне 
рішення, вплинути на ситуацію або ж просто заявити 
про свій намір узяти ситуацію в свої руки. За цим стра-
хом стоїть відсутність базової довіри до світу. 

Страх відповідальності виникає в ситуаціях, коли є 
вірогідність бути підданим осуду, звідси витікає праг-
нення уникати таких ситуацій. Людина, яка постійно 
очікує звинувачень, починає підсвідомо відчувати себе 
заздалегідь винним. Отже, джерелом виникнення 
(пробудження) цього страху є потрапляння людини у 
життєво важливі ситуації, які вимагають від людини 
самостійного прийняття рішення та виконання яких-
небудь важливих дій. 

Наступним страхом постає страх помилки [7]. Страх 
помилки виникає в людини у випадках з високою відпо-
відальністю, коли від здійснюваних нею дій залежить 
його життя або результат значимої для нього ситуації. 
При цьому в людини відбувається рефлекторне підви-
щення контролю дій. Зайвий самоконтроль блокує при-
родний автоматизм виконавчих систем психіки й органі-
зму. Перенапруга та скутість, викликані острахом поми-
лки, знижують не тільки фізичні можливості людини, 
але й обмежують широту сприйняття й волю творчого 
вибору рішень. 

Страх помилки може проявлятися у двох випадках. 
По-перше, йому піддані зовні благополучні люди з на-
бором певних досягнень. Завдяки минулим успіхам у 
таких людей з'являється необхідність відповідати рівню 
очікувань навколишніх, так би мовити, тримати планку. 
Багаторічна життєва позиція "я не можу собі дозволити 
не виправдати надій" робить їх пасивними. У підсумку, 
щоб максимально знизити ризик невдачі, людина почи-
нає рухатися по життю "дрібними кроками" – не ризикує 
без необхідності, не розширює сферу компетенції, вико-
нує набір звичних дій. Така поведінка буває властива 
відмінникам, чия репутація сформувалася ще в школі: 
вони воліють виконати двадцять стандартних завдань, 
аніж зробити замість цього одну – підвищеної складності.  

Острах помилок блокує творчі здатності – у резуль-
таті людина використовує давно затверджені схеми й 
ходить "перевіреними маршрутами". Мотивація на до-
сягнення успіху зазнає трансформації – тепер це не 
бажання досягти успіху діями, а бажання уникнути не-
вдач бездіяльністю.  

Іншим варіантом є випадок, коли страх помилитися 
виявляється результатом заниженої самооцінки. Така 
людина ні до чого не прагне й нічого не робить, щоб 
помилкою не збільшувати невір'я у власні сили. Чим 
нижче самооцінка, тим страшніше бути неправим, не-
вдахою, об'єктом глузувань, відчувати себе гірше за 
всіх. Найчастіше причиною низької самооцінки стають 
не тільки минулі невдачі, але й недостатні, занадто 

схематичні знання про себе. Так що пізнання самого 
себе може частково вилікувати від страху помилки. Те-
одор Рузвельт казав: "Не мають значення ні критики, ні 
ті, хто вказує на те, наскільки сильно помилилася силь-
на людина, ні ті, хто вказують на те, де вершитель 
справ міг би зробити щось краще. Похвала дістається 
тому, хто був у дії, тому, чиє особа забруднена в пилу, 
поті й крові, хто люто прагнути до чого, тому, хто поми-
ляється знову й знову, тому що не буває зусиль без 
помилок! Тому, хто випробував великий ентузіазм і ве-
лику відданість справі, хто присвятив себе гідної мети. 
Тому, хто при найкращому результаті випробує тріумф 
від великого досягнення, а при найгіршому – поразка 
від сміливої спроби. Місце цієї людини ніколи не буде 
поруч із тими холодними й боязкими душами, які не 
знають ані перемог, ані поразок". 

І, нарешті, страх осуду [5; 7]. Відомий нам також під 
назвою "соціофобія", або страх несхвалення, він вини-
кає, коли людина дуже потерпає від можливості бути 
засудженою з боку соціального оточення. Часто прояв-
ляється не як страх у широкому розумінні цього слова, 
а як небажання йти на соціальні контакти або вирішува-
ти проблеми соціального характеру. Людина боїться 
своїми діями "не догодити" комусь. 

Поль Брег у своєму творі "Нервова сила" слушно 
зауважує: "Коли нервова сила падає до нижнього рівня, 
ви стаєте дуже чутливим. Ви почуваєте, що всі див-
ляться на вас і засуджують. Щоб позбутися від цього 
страху, перше, що ви повинні зробити, – це зрозуміти, 
що багато хто з людей є сповненим заздрості. Єдиний 
шлях, яким вони метуть виправдати їхню власну слаб-
кість, – це постійно засуджувати кого-небудь… Треба 
відчуватися стурбованим, коли ви не одержуєте ніякого 
осуду – це означає, що ви стоїте на одному місці. Па-
м'ятайте, що б ви не робили, ви не зможете зробити 
приємне відразу всім…" [13]. 

Карен Хорні припускає, що основною причиною цьо-
го страху є невротичне почуття провини [3], яке є при-
сутнім у підсвідомості невротика заздалегідь. Відповід-
но, воно, спонукаючи людину до його приховування, 
утримує її від будь-яких дій, наслідком яких може стати 
засудження. Як писав американський психотерапевт 
Д. Бернс, "думка про те, що докладання зусиль не при-
зведе ні до якого результату, домінує над особистістю, 
змушуючи відмовитися навіть від спроб" [7]. 

З наведеного стає очевидним, що усі ці соціальні 
страхи знаходяться у певних стійких взаємозв'язках. 
Вони породжують один одного, переплітаються у сві-
домості та підсвідомості особистості, негативно впли-
ваючи на її психофізіологічний стан та розумові проце-
си, унеможливлюючи успішну професійну діяльність та 
знижуючи якість виконання поставлених завдань. Зага-
льна причиною є невротичний стан, викликаний зани-
женою самооцінкою, який трансформує об'єкти соціа-
льної діяльності, надаючи їм якості активаторних меха-
нізмів страху. У контексті військово-професійної діяль-
ності ми можемо свідчити про погіршення її якості через 
наявність соціальних страхів у військовослужбовця, та, 
відповідно, необхідність урахування природи їх виник-
нення для формування та застосування ефективного 
психотерапевтичного комплексу заходів у контексті які-
сного здійснення процесу бойової підготовки особового 
складу Збройних Сил України. 

 
1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – 

СПб.: Питер, 2011. – 720 с. 2. Вольпе И. Практика поведенческой тера-
пии/ И. Вольпе. – М.: Наука, 1969. – 447 с. 3. Хорни К. Невротическая 
личность нашего времени. Самоанализ / К. Хорні. – М.: Айрис-Пресс, 
2004. – 464 с. 4. Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психоло-
га / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2010. – 848 с. 5. Зимбардо Ф., 
Бойд Дж. Парадокс времени. Новая психология времени, которая улу-



ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ. 27/2012 ~ 41 ~ 
 

 

чшит вашу жизнь / Ф. Зимбардо, Дж. Бойд. – М.: Речь, 2010. – 352 с.  
6. Щербатых Ю.В. Избавься от страха / Ю.В. Щербатых. – М.: ЭКСМО, 
2011. – 304 с. 7. Бернс Д. Хорошее самочувствие: Новая терапия на-
строений / Д. Бернс. – М.: АСТ, 1995. – 400 с. 8. Вачков И.В. Психологи-
ческий тренинг. Методология и методика проведения / И.В. Вачков. – 
М.: Эксмо, 2010. – 560 с. 9. Абдурахманов Р.А. Военная психология. 
Методология, теория, практика: Учебно-методическое пособие 
/ Р.А. Абдурахманов, А.Я. Анцупов, Б.П. Бархаев и др. – М.: Военный 

университет, 1996 г. – 260 с. 10. Маклаков А.Г. Общая психология  
/ А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2007. – 592 с. 11. Ясперс К. Общая 
психопатология / К. Ясперс. – М.: Практика, 1997. – 1056 с. 12. Фрейд З. 
Введение в психоанализ / З. Фрейд. – М.: Наука, 1990. – 456 с. 13. Брэгг П. 
Созидание мощной нервной силы / П. Брэгг, пер. О. Горошин. – СПб.: 
Вектор, 2008. – 128 с. 

Надійшла  до  редколег і ї  04 .0 4 . 12  

 

 

ОБОРОННА  ЕКОНОМІКА  
 

УДК 355/359                                                                                                                                  
Г.І. Купалова, д-р екон. наук, проф.,  

В.В. Ворона, здобувач  
 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ  
У ВІЙСЬКОВО–ОБОРОННОМУ КОМПЛЕКСІ  

 
З урахуванням вимог сталого розвитку, положень Основних засад (стратегії) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року розглянуті актуальні теоретичні та методичні питання, запропоновано систему по-
казників для аналізу загального, порівняльного та чистого економічного ефекту природоохоронних заходів у військо-
во–оборонному комплексі. 

Ключові слова: природоохоронний захід, військово-оборонний комплекс, рентабельність, прибуток. 

Taking into account the requirements of sustainable development, the provisions of the Basic Principles (strategies) of the 
State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2020 current theoretical and methodological issues are reviewed. The 
system of indicators to measure the total, comparative and net economic effect of environmental measures in the military-
defense complex is offered. 

Key words: environmental measure, the military-defense complex, profitability, profit. 
 
Постановка проблеми. Пріоритетною ідеологією 

людства у XXI столітті, як зазначено Всесвітньою кон-
ференцією ООН з питань навколишнього природного 
середовища й розвитку, повинна стати концепція ста-
лого розвитку. Цю ідею закладено в Основних засадах 
(стратегії) державної екологічної політики України на 
період до 2020 року, введеною Законом України від 
21.12.2010 № 2818-VI. Особливе місце у цьому доку-
менті відведено завданню забезпечення екологічно 
збалансованого природокористування, що потребує 
здійснення сукупності важливих природоохоронних 
заходів, зокрема на об'єктах військово-оборонного 
промислового комплексу [1].  

Через їх недоступність та закритість для відповідно-
го нагляду й контролю мають місце порушення законо-
давства з охорони довкілля, що спричиняє підвищення 
рівня забруднення атмосферних, земельних, водних 
ресурсів, збільшення обсягу відходів і небезпечних хімі-
чних речовин, руйнування природних ландшафтів, си-
льне електромагнітне та іонізуюче випромінювання то-
що. За експертними оцінками зарубіжних фахівців еко-
логічних служб системи оборонних відомств, збройні 
сили за масштабами свого шкідливого впливу на до-
вкілля при функціонуванні у мирний час можна прирів-
няти до впливу середньої за розміром галузі промисло-
вості [2]. Частка забруднення навколишнього середо-
вища, спричиненого функціонуванням збройних сил, 
складає 6-10% від його загального обсягу [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Врахо-
вуючи актуальність та комплексність проблем довкілля, 
екологічних безпеки та ризиків, вирішенню їх присвяче-
ні численні наукові дослідження і публікації учених та 
практиків різних галузей знань, зокрема: Т. Алєксанд-
рової, С. Бєлова, С. Бутенко, І. Глазунова, А. Доброно-
гова, С. Дорогунцова, В. Дьомкіна, Ю. Єгорова, Згуров-
ського, Качинського, Ю. Клімова, О. Наконечного,  
Т. Померанцевої, І. Романченко, Т. Сааті, А. Сбітнєв,  
Б. Скіннера; А. Федовищевої, С. Чумаченка та інших.  

Не дивлячись на важливість забезпечення екологіч-
но збалансованого природокористування у військово-

оборонному комплексі, є певні труднощі у його здійс-
ненні, які полягають, перш за все, в недосконалій мето-
дичній та інформаційній базі. Це викликає необхідність 
не тільки здійснення різних природоохоронних заходів, 
а й дослідження їх результативності для обгрунтування 
й прийняття зважених оперативних управлінських рі-
шень на базі оцінки результатів реалізованих природо-
охоронних заходів, насамперед, їх ефективності.  

Постановка завдання. Метою цієї статті є висвіт-
лення теоретичних, науково-методичних та практичних 
засад аналізу та оцінки ефективності природоохорон-
них заходів у військово – оборонному комплексі. 

Завдання полягають у систематизації та групуванні 
аналітичних показників для оцінки природоохоронних 
заходів за видами економічного ефекту, розкритті сут-
ності цих показників і наведенні методики їх розрахунку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко-
номічна ефективність здійснення природоохоронних 
заходів розраховується при складанні прогнозів і планів 
робіт із покращання якості, охорони навколишнього 
середовища, раціонального використання природних та 
інших ресурсів (води, енергії), сортування та утилізації 
відходів, користування загальновійськовими полігона-
ми, зменшення шкідливих викидів та інших. 

У загальному вигляді економічна ефективність за-
ходів з охорони довкілля визначається шляхом співста-
влення отриманих вигід та понесених витрат. Вона роз-
раховується як співвідношення результатів реалізації 
проекту та витрат на його здійснення. З економічної 
точки зору, кращим варіантом природоохоронних захо-
дів буде той, при якому досягається найбільший чистий 
економічний ефект. 

Оцінка природоохоронних заходів повинна ґрунту-
ватися на даних аналізу таких показників, згрупованих 
нами за видами економічного ефекту: 
 чистий економічний ефект; 
 загальний (абсолютний) економічний ефект; 
 порівняльний економічний ефект (рис.). 
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Таблиця 
Групи показників для аналізу ефективності природоохоронних заходів 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ 

Загальна (абсолютна) економічна ефективність природоохоронних заходів 
Загальна (абсолютна) економічна ефективність капітальних вкладень у природоохоронні заходи 

Екологічна ефективність природоохоронних заходів 
Соціальна ефективність природоохоронних заходів 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ 
Порівняльна економічна ефективність природоохоронних витрат 

ЧИСТИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ 

Сума недопущених економічних втрат 
Приріст економічної (грошової) оцінки 

природних ресурсів 
Приріст економічної (грошової) оцінки продукції 

Чистий приведений  
(дисконтований) прибуток 

Рентабельність інвестицій, заходів Внутрішня норма прибутку 

 
Розглянемо детальніше показники природоохорон-

них заходів за зазначеними вище групами. 
Загальний економічний ефект екологічних заходів 

аналізується за допомогою показників загальної (абсо-
лютної) економічної ефективності, загальної (абсолют-
ної) економічної ефективності капітальних вкладень у 
природоохоронні заходи, екологічної та соціальної 
ефективності. 

Показник загальної (абсолютної) економічної 
ефективності визначається шляхом співставлення 
річного обсягу повного економічного ефекту, отримано-
го в результаті реалізації природоохоронних заходів, до 
суми пов'язаних із цим приведених витрат (експлуата-
ційних витрат і капітальних вкладень, приведених до 
однакової розмірності). При цьому повний економічний 
ефект природоохоронних заходів розраховується по 
різниці показників чистої продукції або прибутку в мате-
ріальному виробництві, витрат у невиробничій сфері, 
витрат з державного бюджету й особистих коштів гро-
мадян при наявному стані навколишнього середовища, 
або тому стані, що може виникнути у разі нездійснення 
природоохоронних заходів чи при проектованому стані, 
який може бути досягнутим. 

Одержані в результаті розрахунків показники зага-
льної ефективності природоохоронних витрат порівню-
ються з нормативами, наведеними в інструкціях, мето-
диках і фактично досягнутими показниками по аналогі-
чних заходах за попередній період. 

Загальна ефективність природоохоронних витрат ви-
значається на всіх стадіях планування заходів щодо охо-
рони природи й раціонального використання природних 
ресурсів по країні в цілому, регіонах, військово-
оборонному комплексу, збройних силах, Міністерству 
оборони України, відомствах, військово-територіальних 
об'єднаннях, військових частинах при проектуванні при-
родоохоронних об'єктів, а також при оцінці результатів 
виконання планів з охорони природи й раціонального 
використання природних ресурсів. Такі розрахунки необ-
хідно й доцільно робити в ході обґрунтування обсягу та 
структури відповідних заходів, капітальних вкладень з 
охорони довкілля, включаючи будівництво об'єктів при-
родоохоронного призначення, за видами й родами 
військ, військовими формуваннями, територіями. Цей 
показник доцільно застосовувати в порівняльному аналі-
зі, моніторингу та контролі тенденцій зміни ефективності 
вищевказаних витрат, а також для прийняття рішень про 
черговість проведення заходів з охорони довкілля. 

Загальна (абсолютна) економічна ефективність 
капітальних вкладень у природоохоронні заходи 
визначається шляхом ділення річного обсягу повного 
економічного ефекту за виключенням експлуатаційних 
витрат на утримання та обслуговування природоохо-

ронних об'єктів на величину капітальних вкладень, які 
забезпечують цей результат. Показник загальної еко-
номічної ефективності капітальних вкладень у приро-
доохоронні проекти порівнюється із нормативами та 
раніше досягнутими показниками. 

Додатковими показниками, які характеризують зага-
льну економічну ефективність природоохоронних захо-
дів виступають показники їх екологічної та соціальної 
ефективності. 

Екологічна ефективність заходів із охорони до-
вкілля визначається шляхом співставлення величин еко-
логічних результатів і пов'язаних з ними витрат, а саме:  

а) як відношення показника зниження негативного 
впливу військової та іншої діяльності на довкілля до 
величини пов'язаних з цим витрат; 

б) як відношення показника поліпшення стану до-
вкілля регіону, чи іншої територіальної одиниці до ве-
личини пов'язаних з цим витрат. 

Екологічні результати розраховуються виходячи з 
показників динаміки стану навколишнього середовища 
й негативного впливу на нього до – та після проведення 
екологічних заходів. 

 Соціальна ефективність природоохоронних за-
ходів розраховується як відношення натуральних пока-
зників, які відображають соціальний результат, до за-
трат, необхідних для його досягнення. В свою чергу 
соціальний результат визначається шляхом знахо-
дження різниці показників, які характеризують зміни в 
соціальній сфері в результаті здійснення заходів з охо-
рони довкілля. 

Показники екологічної й соціальної ефективності за-
ходів із охорони довкілля використовуються для: 
 визначення фактичного рівня й нормативів укру-

пнених показників витрат, необхідних для досягнення 
встановленого рівня зниження шкідливих викидів і під-
тримки заданого стану навколишнього середовища; 
 розрахунку ефективності витрат, результат від 

здійснення яких не має безпосередньо вартісного (гро-
шового) виразу (запобігання скороченню генетичного 
фонду некультивованих тварин і рослин, збереження 
естетичної цінності природних ландшафтів, пам'ятників 
природи тощо). 

Показники загальної економічної ефективності при-
родоохоронних витрат, які плануються, здебільшого, 
повинні бути, не нижчими від значень відповідних нор-
мативів і звітних показників за попередній період. У ви-
падках, коли ця вимога не дотримується, тоді проектам, 
відібраних за критеріями мінімуму витрат чи максимуму 
економічного ефекту, а також при виявленні різноспря-
мованості отриманих економічних, екологічних і соціа-
льних результатів природоохоронної діяльності, необ-
хідний додатковий контроль і аналіз доцільності здійс-



ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНІ НАУКИ. 27/2012 ~ 43 ~ 
 

 

нення відібраних варіантів шляхом розширення розгля-
нутих проектів та пошуку додаткових резервів підви-
щення їх ефективності. 

Порівняльний економічний ефект визначається з 
метою вибору найкращого, з економічної точки зору, ва-
ріанта природоохоронних заходів у тих випадках, коли 
порівнювані варіанти забезпечують досягнення однако-
вої якості навколишнього середовища й тотожні по осно-
вних соціальних і економічних результатах у межах тери-
торії, на яку поширюється вплив природоохоронного за-
ходу. При цьому усі запропоновані до розгляду та реалі-
зації варіанти природоохоронних заходів, які здійсню-
ються із використанням найдосконаліших технічних за-
собів (тих, що вже застосовуються або рекомендуються) 
повинні бути порівняні за параметрами об'єктів (реципіє-
нтів), на які поширюється дія цих заходів. 

Показник порівняльної економічної ефективнос-
ті природоохоронних витрат визначається обсягом 
мінімально необхідних природоохоронних витрат (суку-
пних капітальних вкладень та експлуатаційних витрат) 
для реалізації природоохоронних заходів, приведених 
до річної розмірності з урахуванням фактора часу.  

Чистий економічний ефект природоохоронних за-
ходів визначається з метою: 
 техніко – економічного обґрунтування вибору най-

кращих варіантів природоохоронних заходів, що різнять-
ся за впливом на навколишнє середовище, за результа-
тами виробництва (обґрунтування економічно доцільних 
масштабів і черговості вкладень в охорону довкілля при 
реконструкції й модернізації діючих військових об'єктів, 
обґрунтування ефективності нових технологічних рішень 
щодо боротьби із забрудненням тощо); 
 економічної оцінки здійснених природоохоронних 

заходів. 
Чистий економічний ефект природоохоронних за-

ходів аналізується та характеризується такими показни-
ками як:  
 сума економічних втрат, яких вдалося уникнути; 
 приріст економічної (грошової) оцінки природних 

ресурсів; 
 приріст економічної (грошової) оцінки продукції; 
 чистий приведений прибуток; 
 рентабельність інвестицій, заходів; 
 внутрішня норма прибутку. 
Сума економічних втрат, яких вдалося уникнути, 

визначається як обсяг втрат, яких вдалося запобігти за-
вдяки недопущенню забруднення довкілля. До них нале-
жать матеріальні, нематеріальні виробничі і невиробничі 
витрати підприємств, організацій, а також населення. 

Приріст економічної (грошової) оцінки природ-
них ресурсів означає зміну (грошової) оцінки природ-
них ресурсів, які збережені чи покращені завдяки здійс-
ненню заходів з охорони довкілля. Він розраховується 
за допомогою показників динаміки, зокрема абсолютно-
го приросту, темпу приросту, індексів.  

Приріст економічної (грошової) оцінки продукції 
означає зміну (грошової) оцінки продукції, завдяки здій-
сненню природоохоронних заходів, наприклад, повнішій 
утилізації сировинних, паливно-енергетичних та інших 
матеріальних ресурсів тощо. Для цього теж використо-
вуються показники динаміки – абсолютний приріст, 
темп приросту, індекси. 

 Для аналізу ефективності природоохоронних заходів, 
зокрема у розвинених економічних країнах, найчастіше 
використовують такі показники як: чистий приведений 
прибуток, рентабельність інвестицій (заходів), внутрішня 

норма прибутку. Вони вважаються точнішими характерис-
тиками результативності природоохоронних заходів.  

Чистий приведений (дисконтований) прибуток 
(дохід) (NPB – від анг. "Net Present Bеnеfit") визнача-
ється як різниця між дисконтованим на певний момент 
часу прибутком та інвестиційними витратами на здійс-
нення екологічних заходів, проекту.  
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де tB – прибуток в році t , tC – інвестиційні витрати в 

році t , T  – тривалість розрахункового періоду реалі-

зації інвестиційного проекту, r – норма дисконту, tV  – 

коефіцієнт дисконтування, який визначається за фор-
мулою [4, с. 176]. 
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NPB виступає базовим показником при виборі варі-
антів та прийнятті управлінських рішень щодо економі-
чної доцільності реалізації тих чи інших екологічних 
проектів. 

Рентабельність інвестицій, заходів (ВСR – від анг. 
"Bеnеfit – Cost Ratio") – це похідний показник від чистого 
приведеного прибутку. Показує, скільки гривень дисконто-
ваного прибутку припадає на одну гривну дисконтованих 
інвестиційних витрат. Розраховується за формулою  
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Приймається той інвестиційний проект, в якому 
1BCR  [4, с. 177]. 

Внутрішня норма прибутку (прибутковості, внутрі-
шній коефіцієнт окупності, IRR від анг. "Internal Rate of 
Return") – норма прибутку, отримана в результаті інвес-
тування. Це та норма прибутку (бар'єрна ставка, ставка 
дисконтування), при якій чиста поточна вартість інвести-
ції дорівнює нулю, або це та ставка дисконту, при якій 
дисконтовані доходи від проекту дорівнюють інвестицій-
ним витратам. Внутрішня норма прибутковості визначає 
максимально прийнятну ставку дисконту, при якій можна 
інвестувати кошти без будь-яких втрат для власника. Її 
значення знаходять із наступного рівняння [4, с. 177 ] 
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Для прийняття рішення щодо доцільності здійснення 
природоохоронного проекту з фінансово-економічної 
точки зору отриманий показник внутрішньої норми при-
бутку слід порівняти з іншими процентними ставками та 
ставкою дисконту. 

Економічний зміст показника внутрішньої норми 
прибутковості полягає в тому, що він показує очікувану 
норму прибутковості (рентабельність інвестицій) або 
максимально припустимий рівень інвестиційних витрат 
в оцінюваний проект. Переваги використання IRR поля-
гають у тому, що, крім визначення рівня рентабельності 
інвестицій, є можливість порівняти екологічні проекти 
різного масштабу й тривалості реалізації. 

Отже, основне призначення показників порівняльної 
економічної ефективності й чистого економічного ефекту 
природоохоронних заходів полягає в обґрунтуванні проек-
тного рішення природоохоронного комплексу або об'єкта 
заданого типу й потужності. Ці питання розглядаються та 
узгоджуються при проектуванні конкретних споруд. 

Залежно від етапу й часового періоду планування, 
проектування – економічний ефект за видом може бути 
також фактичним (оперативним) – визначається після 
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здійснення природоохоронних дій, або очікуваним (про-
ектним, прогнозним) – попередні розрахунки.  

Висновки. Вирішення важливого та актуального за-
вдання по забезпеченню екологічно збалансованого 
природокористування на об'єктах військово-оборонного 
промислового комплексу, визначеного в Основних за-
садах (стратегії) державної екологічної політики Украї-
ни на період до 2020 року, потребує, насамперед, 
знання та грамотного застосування спеціальних мето-
дичних положень із аналізу результативності приро-
доохоронних заходів. Для цього запропоновано сис-
тему показників по визначенню та оцінці загального, 
порівняльного й чистого ефекту вказаних заходів, ви-

користання яких створить методичну та інформаційну 
базу для планування, формулювання завдань військо-
вим частинам, прийняття оперативних управлінських 
рішень в галузі охорони навколишнього середовища та 
контролю за їх виконанням. 
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ ОСНОВНИМИ МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 
 

В даній статті досліджуються взаємозв'язки між основними макроекономічними показниками у контексті віднов-
лення економіки України. Розглядається вплив взаємозв'язків основних макроекономічних показників на економіку 
Держави. Розглядається можливі шляхи оптимізації використання та балансування основних макроекономічних пока-
зників для більш ефективного економічного результату. 

Ключові слова: макроекономічні зв'язки, ВВП, макроекономічні показники. 

In this article interrelations between the main macroeconomic indicators in a context of economic reconstruction of Ukraine are 
investigated. Influence of interrelations of the main macroeconomic indicators on State economy is considered. Possible ways of 
optimization of use and balancing of the main macroeconomic indicators for more effective economic result are considered. 

Keywords: macroeconomic communications, gross domestic product, macroeconomic indicators. 
 
Для розробки фінансових програм використовується 

система макроекономічних показників та рахунків, яка 
характеризує сферу національного доходу і сукупних 
витрат, фінансових потоків і запасів. Ці показники да-
ють необхідну інформацію для аналізу ефективності 
функціонування економіки та вибору відповідної політи-
ки коригування. Вони складають каркас макроекономіч-
ної моделі, яка дозволяє визначити логічну структуру 
будь-якої фінансової програми, забезпечують можли-
вість послідовного контролю прогнозів і пакетів полі-
тичних програм. Взаємозв'язки між показниками пока-
зують, що перевищення видатків над доходами у будь-
якому з секторів економіки повинно компенсуватися за 
рахунок заощаджень в інших секторах, а надмірні ви-
трати в економіці в цілому можливі лише у разі відпові-
дного зовнішнього фінансування. 

Статистичні дані – це інформаційна база для оцінки 
та прогнозів економічної ситуації. Їх можливо розподі-
лити на чотири окремі, але взаємопов'язані блоки: по-
казники національного доходу та продукту, платіжний 
баланс, статистика державних фінансів (державний 
бюджет), показники грошової сфери. Незважаючи на те, 
що кожна група рахунків характеризує різні сторони 
економіки, всі вони базуються на одних концепціях і 
складають єдину систему [1]. 

Макроекономічні показники являють собою узагаль-
нений запис економічних операцій. Економічна операція 
має місце тоді, коли відбувається передача права вла-
сності на реальні або фінансові активи, або одна еко-
номічна одиниця робить послуги іншій. У більшості ви-
падків економічні операції являють собою обмін: товари 
та послуги можуть обмінюватися на фінансові активи 
або одні фінансові активи можуть обмінюватися на інші. 
У деяких випадках товари, послуги і фінансові активу 
передаються без обміну. 

Дві сторони кожної економічної операції розгляда-
ються як потоки. Показники потоків є мірою економічної 
діяльності за одиницю часу (рік, квартал, місяць). Пока-

зники "запасів" відображають результати економічної 
діяльності на визначений момент часу (наприклад, на 
кінець року). 

Потоки, як правило, поділяються на дві категорії: 
фінансові та нефінансові, або реальні, потоки. Останні 
розглядаються як операції в процесі виробництва або 
придбання товарів і послуг (потоки товарів, послуг, до-
ходів та односторонніх трансфертів). 

 Фінансові потоки відображають зміни в фінансових 
активах і пасивах, усі зміни доходів і витрат економіч-
них суб'єктів (домашніх господарств, підприємств, дер-
жавних організацій). Для будь-якого суб'єкта або секто-
ру економіки баланс нефінансових операцій повинен 
дорівнювати (з урахуванням статистики помилок) змі-
нам у його фінансових активах і пасивах. 

У показниках національного доходу і платіжного ба-
лансу операції обліковуються за принципом нарахуван-
ня, тобто на момент виникнення зобов'язань. Статистика 
державних фінансів, навпаки, враховує операції на осно-
ві касового принципу, тобто коли робиться виплата за 
деяким зобов'язанням (виконання зобов'язань). Оскільки 
статистика грошової сфери базується на балансових 
показниках, які будуються відповідно до правил обліку, 
що прийнятно для приватних підприємств, то і вона в 
цілому складається за принципом нарахувань. 

В основі показників національного доходу і продукту 
лежить тотожність виробленого і розподіленого продук-
ту. Пропозиція товарів і послуг у деякому році може 
бути подана як сума продукту, виробленого в країні, та 
імпорту. Розподіл цього обсягу пропозиції розглядаєть-
ся як сума сукупних витрат резидентів країни на спожи-
вання й інвестиції та експорт: 

Y + IM = C + I + X,                          (1) 
де Y – внутрішнє виробництво; IM – імпорт; С – спожив-
чі витрати домашніх господарств, підприємств, держа-
ви; І – валові інвестиції домашніх господарств, підпри-
ємств, держави; X – експорт. 
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Перетворюючи цю тотожність, отримуємо: 
 І = С + І + (Х – ІМ).                         (2) 

Обсяг випуску Y може мати різні визначення. Різни-
цю між ВВП (валовим внутрішнім продуктом) і ВНД (ва-
ловим національним доходом) складають чисті первин-
ні доходи з-за кордону (YF). ВНД можна визначити як 
ВВП плюс платежі з-за кордону резидентів цієї країни 
за послуги факторів виробництва, які є власністю, але 
перебувають поза межами цієї країни, мінус платежі 
іноземцям за послуги їх факторів виробництва, що пе-
ребувають на території цієї країни [2]. 

Визначення обсягу виробництва в рівняннях (1), (2) 
пов'язано з тим, що включається в поняття експорту Х 
та імпорту ІМ. Якщо Y – це валовий внутрішній продукт 
(ВВП), то експорт і імпорт включає товари і нефакторні 
послуги. Якщо до обох сторін рівняння (2) додати пер-
винні доходи з-за кордону YF, то отримуємо вираз для 
валового національного доходу, тобто: 

ВНД = Y + YF = C + I + (X – IM + YF).            (3) 
Якщо для обох частин рівняння (3) додати чисті 

трансферти з-за кордону (TRF), то отримуємо показник 
валового національного наявного доходу (GNDI): 

GNDI = Y + YF + TRF = C + I + (X – IM + YF + TRF).  (4) 

Вираз у дужках у правій частині рівняння (4) вклю-
чає експорт та імпорт товарів, усіх послуг (факторних і 
нефакторних) і чисті трансферти з-за кордону. Цей ви-
раз відповідає широкому визначенню поточних опера-
цій платіжного балансу (САВ). 

Рівняння (2),(3),(4) показують, що незалежно від того, 
яке визначення обсягу випуску використовується, будь-
яке порушення зовнішнього балансу повинно відобража-
тися на внутрішньому балансі, де витрати резидентів на 
вітчизняні та імпортні товари і послуги – це сума спожив-
чих та інвестиційних витрат, яку часто називають абсор-
бцією. Перетворюючи рівняння (4), маємо: 

GNDI – A = X – IM = YF + TRF = CAB,            (5) 
де А – витрати резидентів на товари та послуги внутрі-
шнього виробництва й імпорт, тобто С + І. 

Порушення внутрішнього балансу може бути подано 
як порушення рівності інвестицій та заощаджень. 

Валові заощадження можуть бути подані як частина 
GNDI, що не використана на споживання: 

S = GNDI – C.                                 (6) 
Підставляючи рівняння (6) в рівняння (4), отримуємо: 

S – I = X – IM + YF + TRF = CAB.                  (7) 
Рівняння (7) і (5) – тотожності. Рівняння (7) показує, 

що, наприклад, перевищення інвестицій над заоща-
дженнями знайде відображення в дефіциті рахунку по-
точних операцій. 

Можна переписати рівняння (7), показавши внесок ко-
жного сектору економіки в сукупних заощадженнях. Виок-
ремлення державного сектору має на меті підкреслити, 
що чисті заощадження держави, які широко обговорюють-
ся громадськістю, перебувають під контролем органів 
державного управління, тоді як на чисті заощадження 
приватного сектору держава може впливати лише опосе-
редковано, за допомогою інструментів економічної політи-
ки. Рівняння (7) для секторів має такий вигляд: 

(Sp – Ip) + (Sg – Ig) = X – IM + YF + TRF = CAB,   (8) 
де Sp, Ip – валові заощадження і валові інвестиції 

приватного сектору; Sg, Ig – валові заощадження і ва-
лові інвестиції держави. 

У такому разі дефіцит за рахунок поточних операцій 
означає, що або приватні заощадження менше, ніж інвес-
тиції приватного сектору, або заощадження державного 
сектору менші за інвестиції цього сектору, або і те і інше. 

Баланс поточних операцій, який має протилежний 
знак, можна розглядати як зовнішні заощадження, які 
можуть бути використані для фінансування різниці між 
внутрішніми заощадженнями та інвестиціями. 

Платіжний баланс 
Платіжний баланс включає рахунок поточних опе-

рацій, тобто запис операцій резидентів цієї країни з 
іноземцями з приводу обміну товарами, послугами та 
односторонніми трансфертами, і рахунок капіталу, де 
наведені зміни чистих іноземних активів резидентів цієї 
країни, пов'язані з такими економічними операціями, як 
зовнішні запозичення або платежі за рахунок погашен-
ня позичок, прямі інвестиції, рух короткострокового ка-
піталу тощо. 

У платіжному балансі використовується система по-
двійного запису, коли кожна операція відображається 
як у кредиті, так і дебеті. 

У статтях кредиту показуються: 
експортні потоки ресурсів; 
фінансові потоки, які відображають або скорочення 

іноземних активів в економіці, або збільшення інозем-
них (зовнішніх) пасивів. 

До статей дебету належать: 
реальні потоки ресурсів, що представляють імпорт; 
фінансові потоки, що відображають або збільшення 

активів, або скорочення пасивів. 
Оскільки статті кредиту прийнято записувати з пози-

тивним знаком, а дебет з від'ємним, і кожна операція 
відображається як у кредиті, так і дебеті, то сума всіх 
статей має дорівнювати нулю (складності обліку при-
зводять до необхідності включення балансуючої статті 
– "чисті помилки і пропущення"). 

Для того щоб отримати інформацію щодо дефіциту 
або профіциту платіжного балансу і вжити заходів стосо-
вно його коригування, підсумовуються всі зовнішні опе-
рації і проводиться межа, що відокремлює цю групу опе-
рацій від інших статей. Існують різні підходи до визна-
чення питання, які операції залишати над межею, а які – 
під, тобто, де проводити цю межу. Як правило, під остан-
ньою залишають зміни в короткострокових активах і па-
сивах органів грошового регулювання, тобто зміни чис-
тих офіційних іноземних резервів. Відповідні позиції і 
комерційних банків та інших економічних одиниць, якщо 
вони піддаються впливу й ефективно контролюються 
центральними органами, також можуть записуватися під 
межею при визначенні загального балансу. 

Необхідно пам'ятати, що платіжний баланс показує змі-
ни величини резервів як потоку, тоді як у грошовому вигляді 
продемонстрований запас чистих іноземних активів. 

Тотожність платіжного балансу може бути записана 
таким чином: 

 DR = CAB + DFI,                          (9) 
де DR – зміни чистих офіційних міжнародних резервів 
органів грошового регулювання; DFI – зміни чистої зов-
нішньої заборгованості резидентів, яка не включається 
до офіційних резервів. 

Рівняння (9) показує роль платіжного балансу як 
обмеження споживчих ресурсів в економіці. Дефіцит 
рахунку поточних операцій дорівнює перевищенню вну-
трішніх витрат над доходами. 

Державний сектор включає установи та організації, 
які реалізують суспільні цілі шляхом надання неринко-
вих послуг і трансфертів, що фінансуються за рахунок 
оподаткування інших секторів економіки. 

Державний сектор включає у себе: 
центральний уряд; 
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уряд адміністративно-територіальних одиниць на рі-
вні областей; 

місцеві органи управління.  
Фонди соціального забезпечення також включають-

ся до державного сектору. 
Державні фінансові інститути входять до фінансово-

го сектору, але не до державного. Нефінансові держав-
ні підприємства, які виробляють і реалізують товари та 
послуги, також не включаються до державного сектору. 

Операції, що здійснюються державними органами, 
впливають на зростання виробництва, інфляцію, стан 
платіжного балансу. 

 За визначенням, сума всіх видів бюджетних надхо-
джень (доходів) повинна дорівнювати сумі всіх видів 
видатків. Загальний дефіцит або профіцит визначають-
ся як різниця між сумарними доходами і грантами (А + 
Б + В) і загальним обсягом видатків і чистим кредиту-
ванням (Д + Е + Ж). Оскільки податки та інші доходи 
вбирають купівельну спроможність приватного (недер-
жавного) сектору, а державні витрати збільшують суку-
пний попит, загальний дефіцит може бути показником 
фіскальної експансії, а профіцит, навпаки, може вказу-
вати на фіскальне стиснення. [3] 

 Різниця між поточними доходами і поточними вида-
тками є мірою заощаджень державного сектору. Висо-
кий рівень державних заощаджень іноді може бути ін-
терпретований як позитивне явище, що сприяє еконо-
мічному розвитку, оскільки це дає можливість збільшу-
вати капіталовкладення. 

 Операції державного сектору в показниках націона-
льного доходу і продукту можуть бути безпосередньо 
пов'язані зі статистикою державних фінансів. Напри-
клад, державне споживання може бути отримано зі ста-
тистики державних фінансів шляхом сумування поточ-
них витрат на товари та послуги, включаючи заробітну 
плату. Однак існують і відмінності в трактовці держав-
ного споживання в показниках національного доходу і 
продукту та вказаними статтями статистики державних 
фінансів (наприклад, національні показники будуються 
за принципом нарахування, а статистика державних 
фінансів – за касовим принципом) [4]. 

 Державне нагромадження капіталу за визначенням 
рахунків національного доходу і продукту дорівнює сумі 
придбаного нового та існуючого основного капіталу, за 
вирахуванням проданих активів, плюс поповнення за-
пасів. Визначення реального нагромадження капіталу в 
статистиці державних фінансів відрізнятиметься від 
відповідного визначення в національних показниках, 
наприклад на величину продажу активів унаслідок при-
ватизації державних підприємств. Ця величина відо-
бражатиметься як капітальний дохід у статистиці дер-
жавних фінансів. 

 Вплив загального дефіциту або надлишку на сукуп-
ний попит залежить від способу фінансування балансу 
органів державного управління. Статті фінансування 
відображають операції з фінансовими активами держа-
ви, що проводяться з метою управління ліквідністю, але 
не з метою проведення державної політики. 

 Зовнішнє фінансування визначається як чисте фі-
нансування. Так, воно включає нові позички, отримані 
від нерезидентів, за винятком амортизаційних платежів 
за існуючим боргом. Кожна операція за зовнішнім фі-
нансуванням має кореспондуючу статтю в рахунку капі-
талу платіжного балансу. 

 Внутрішні джерела фінансування, як правило, поді-
ляються на банківські та небанківські. Дані про банків-
ське фінансування, тобто про кредити банківської сис-

теми, можуть бути отримані з "Грошового огляду". Бан-
ківське фінансування, за визначенням, має дорівнювати 
зміні (розширенню) кредиту банківської системи держа-
ви за вирахуванням зміни розмірів депозитів органів 
державного управління. Небанківське фінансування 
включає продаж державних боргових зобов'язань (облі-
гації та інші цінні папери) небанківському сектору еко-
номіки. Інформація про ці операції надходить з джерел 
державної статистики. 

Існує зв'язок між балансом доходів і видатків держа-
ви та рахунком поточних операцій: 

(Sp – Ip) + (Sg – Ig) = CAB. 
Якщо державні заощадження визначаються як 

Sg = T – Cg, 
де Т – податки; Cg – державне споживання, то рівняння 
(8) можна представити в наступному вигляді: 

(Sp – Ip) + (Т – Sg – Ig) = CAB; 
(Sp – Ip) + (T – G) = CAB 

або  
(Sp – Ip) + (G – T) = – CAB. 

Останнє рівняння демонструє, що сальдо рахунку 
поточних операцій (із зворотним знаком) відповідає 
балансу інвестицій-заощаджень приватного сектору і 
загальному дефіциту державного бюджету [5]. 

Скорочення бюджетного дефіциту є однією з цілей 
програм коригування. Особливу увагу приділяють фі-
нансуванню дефіциту з урахуванням обмежень на дер-
жавне запозичення у банківській системі і приватним 
кредитам державному сектору з-за кордону. 

В останні роки в програмах коригування посилюєть-
ся акцент на впливі заходів фіскальної політики на су-
купну пропозицію, що вимагає докладнішого аналізу 
структури податків і державних видатків. 

Дані статистики грошової сфери бувають, як прави-
ло, подані на трьох рівнях: 

1. Активи та пасиви органів грошово-кредитного ре-
гулювання (як правило, це Національний банк). 

2. Активи та пасиви комерційних банків. 
3. Грошовий огляд. 
Останній являє собою консолідований баланс бан-

ківської си- стеми і не включає міжбанківські операції. 
Грошовий огляд показує, що пасиви (зобов'язання) 

банківської системи – це пропозиція грошей, яка скла-
дається з готівки в обігу, депозитів за вимогою та інших 
депозитів подібного типу, а також квазі-грошей, тобто 
суми чистих іноземних активів і чистого внутрішнього 
кредиту банківської системи: 

M = NFA + DC, 
де М – зобов'язання банківської системи (пропозиція 
грошей); NFA – чисті іноземні активи банківської систе-
ми, включаючи офіційні міжнародні резерви R; DC – 
чистий внутрішній кредит банківської системи, включа-
ючи інші статті [6]. 

Для кожної операції банківської системи з іноземними 
активами має бути відповідний запис у платіжному бала-
нсі, що відображає зміни або під межею, або над межею 
в рахунку руху капіталу. Так, зміни в чистих іноземних 
активах банківської системи мають дорівнювати: 

1) зміні чистих офіційних міжнародних резервів, що 
відображається в балансі офіційних розрахунків під 
межею; 

2) зміні чистих іноземних активів банківської систе-
ми, що не включаються до офіційних резервів, які відо-
бражаються в рахунку капіталу. 

 Як свідчить грошовий огляд, зміни в пропозиції 
грошей відтворюють зміни чистих іноземних активів або 
внутрішнього кредиту. Для країн, які здійснюють про-
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грами коригування, можливою метою може бути деякий 
стан платіжного балансу, а тому для цих країн матиме 
важливе значення комбінація зовнішніх та внутрішніх 
факторів, що впливають на пропозицію грошей. У від-
критої економіки з фіксованим валютним курсом пропо-
зиція грошей є екзогенною змінною, що підпадає під 
вплив надлишку або дефіциту платіжного балансу. Че-
рез це програми коригування, як правило, приймають 
як проміжну мету обсяг внутрішнього кредиту, а не про-
позицію грошей [7]. 

Зв'язок інструментів кредитно-грошового регулюван-
ня з платіжним балансом, цільовими показниками еко-
номічного росту та інфляції може включати такі етапи: 

прогнозування попиту на гроші відповідно до цільо-
вих показників росту та інфляції; 

встановлення цінових значень для чистих іноземних 
активів, які відповідають прогнозам стану платіжного 
балансу; 

визначення максимального рівня внутрішнього кре-
диту згідно з уже заданим попитом на гроші та ціновими 
показниками платіжного балансу (NFA); 

розподіл внутрішнього кредиту між урядом (при за-
даному рівні кредитування) і приватним сектором; 

кількісна оцінка інструментів грошової політики, яка 
відповідає необхідному рівню внутрішнього кредиту і 
пропозиції грошей [8]. 

Таким чином можна підсумувати, якщо показники ос-
новних секторів економіки звести до єдиної таблиці, то 
вона покаже витрати кожного сектору економіки та його 
фінансування за допомогою потоків позик і кредитів між 
секторами, а також між країною й іншими країнами світу, 
що в свою чергу дозволить більш ефективно проводити 
макроекономічний аналіз та відслідкувати взаємозв'язок 
між багатьма макроекономічними показниками [9]. 

Національна і світова економіки представляють со-
бою складну багаторівневу систему. Основними кількіс-
ними характеристиками будь-якої системи є основні 
макроекономічні показники – ВВП на душу населення, 
продуктивність праці, індекс розвитку людського потен-
ціалу (рівень життя) [10]. 

Між названими показниками існує чітка нелінійна 
залежність експоненціального виду – чим вищий показ-
ник ВВП на душу населення, тим вище місце в рейтингу 
ІРЛП (рівня життя). Проаналізувавши данні за останні 
п'ять років можна виявити закономірність – зростання 
ВВП на душу населення країни до 10000,00 доларів 
США, (це рівень слаборозвинутих в економічному і со-
ціальному відношенні країн), призводить до значного 
зростання місця в рейтингу за рівнем життя [11]. Тобто 
суспільний прогрес слаборозвинутих країн в переважній 
більшості залежить від зростання ВВП. На рівні ВВП на 
душу населення країни від 20000,00 доларів США, зро-
стання ВВП перестає бути вирішальним і значну роль у 
зростанні рівня життя починають відігравати інвестиції 
більш соціального спрямування, які і визначають суспі-
льний розвиток країн. Рівень життя в країні безпосере-

дньо пов'язаний і з показниками продуктивності праці. 
Під продуктивністю праці слід розуміти кількість ство-
рюваного ВВП за 1 годину часу, вираженої в $/год. Ми 
отримали чітку степеневу залежність рейтингу рівня 
життя країни від показників продуктивності праці. Знову 
ж таки, зростання продуктивності до 10 $/год., що хара-
ктерно для країн, які розвиваються, значно впливає на 
прогрес в рейтингу рівня життя. В країнах з високими 
показниками рівня життя, наприклад від 20 місця і вище 
– зростання продуктивності праці є лише одним з голо-
вних факторів суспільного прогресу країн [12]. 

Отже можна зробити висновок, що у високорозвину-
тих країнах прогрес досягається у поєднанні інвестицій 
у фізичний і соціальний капітал. Залежність між продук-
тивністю праці і показниками ВВП на душу населення 
можна виразити лише лінійно, адже нульова продукти-
вність дасть нам нульовий показник ВВП. Таким чином 
ми виявили чіткі залежності між основними макроеко-
номічними показниками в розвитку економіки країн сві-
ту. В залежностях, де функцією є рейтинг рівня життя, 
зв'язок між величинами є нелінійним, що передбачає 
необхідність для забезпечення суспільного прогресу не 
тільки зростання ВВП з боку економічних суб'єктів, але й 
зростання інвестицій у соціальний капітал країн, які мо-
жуть бути забезпечені, переважно, за рахунок діяльності 
державних інститутів та державного бюджету. Це ще раз 
підтверджує перевагу змішаної моделі економічного роз-
витку над ринковою або централізованою. Адже ринкова 
модель не може у повній мірі забезпечити зростання 
соціального сектору, а планова не може бути ефектив-
ною щодо зростання ВВП і продуктивності праці. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 
 
В статті висвітлено основні питання організації заробітної плати та формування її рівня в Збройних Силах Укра-

їни на сучасному етапі, досліджено зарубіжний досвід організації оплати праці в системі соціально-трудових відносин. 
Ключові слова: соціально-трудові відносини, сфера праці, організація заробітної плати, регулювання оплати пра-

ці, мінімальна заробітна плата. 

This article highlights nowadays main questions concerning payment organization and its level formation in the Armed 
Forces of Ukraine. Foreign experience of payment development in the system of social-labour relations is investigated. 

Key words: social-labour relations, sphere of work, organization of payment, payment regulation, minimal salary. 
 
Структурні та соціально-економічні перетворення, 

які відбуваються в Україні та світі, викликані цілою низ-
кою причин як об'єктивного, так і суб'єктивного характе-
ру. Це, перш за все, самі ринкові відносини, які існують 
між підприємствами, поява жорсткої конкуренції, зміна 
форм власності та господарювання, зникнення одних 
підприємств та народження нових, зміна системи оцінки 
результатів виробничої та фінансово-економічної дія-
льності суб'єктів економіки України. Усі ці перетворення 
певною мірою впливають на становлення та розвиток 
організації оплати праці працівників і формують грунто-
вний економічний зміст категорії заробітної плати. 

В системі регулювання соціально-трудових відносин 
важливе значення в ринковій економіці набувають ме-
тоди впливу на фактори, що впливають на стан соціа-
льно-трудової сфери, тенденції в зміні номінальних і 
особливо реальних доходів, структури доходів та їх 
диференціації. Особливий інтерес представляє ви-
вчення ролі заробітної плати як основного джерела 
доходів працівників найманої праці, її функцій, методів і 
механізмів державного і колективно-договірного регу-
лювання на міжгалузевому, територіальному та внутрі-
шньовиробничому рівнях. 

Отже, заробітна плата є однією із найважливіших 
економічних категорій і одним із найважливіших соціа-
льно-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, 
є основним джерелом доходу найманого працівника, 
основою матеріального добробуту його родини, а з 
іншого боку, для роботодавця е значною часткою ви-
трат виробництва і ефективним засобом мотивації 
працівників до досягнення кінцевих результатів під-
приємства, то важливість і значимість заробітної пла-
ти у трудової діяльності і забезпеченні ефективної 
роботи підприємства обумовлюють актуальність до-
слідження питань, пов'язаних з реформуванням та 
удосконаленням системи оплати праці. 

Слід зазначити, що заробітна плата в умовах ринко-
вої економіки органічно пов'язана з усіма фазами суспі-
льного відтворення і формує складний комплекс соціа-
льно-економічних відносин, пов'язаних з матеріальною 
винагородою найманих працівників за результатами 
своєї праці. Проте, в історії економічної науки питання 
про оптимальний рівень та динаміку заробітної плати, 
про те, за що вона виплачується працівнику, так і не 
знаходять конкретної відповіді [2]. 

У фаховій літературі приділяється досить велика 
увага щодо економічної природи і сутності заробітної 
плати. Економісти, прямо чи опосередковано розгля-
даючи матеріальне виробництво і найману працю, у 
своїх дослідженнях завжди звертались до визначення 
категорії заробітної плати. Сучасні проблемні питання 
заробітної плати та її зв'язок з іншими економічними 
категоріями досліджували вітчизняні вчені-економісти 
таки, як А. Базилюк, Д. Богиня, О. Грішнова, А. Колот, 
Ю. Палкін та інші.  

Для того, щоб визначити сутність заробітної плати 
як категорії ринкової економіки, звернемося до історич-
них тлумачень. 

Отже, в історії економічної науки склалось уявлення 
про заробітну плату, як про суму коштів, яку підпри-
ємець (роботодавець) виплачує найманому працівнику.  

Відомий англійський економіст XVIII століття, Адам 
Сміт вважав, що заробітна плата – це винагорода за 
працю, яку продає робітник наймачу. На його думку, 
товаром на ринку праці є сам процес діяльності по 
створенню продукту (або послуги). А.Сміт висунув по-
ложення про те, що заробітна плата уявляє собою ціну 
праці і зводиться до вартості мінімуму засобів існуван-
ня, необхідних для робітника та його родини [1]. 

На думку іншого класика економічної науки, Давіда 
Рікардо, – праця, подібно іншим товарам, має природну 
і ринкову вартості. При цьому, під природною він розу-
мів вартість засобів існування робітника та його родини, 
а ринковою вважав заробітну плату, яка коливається 
навколо своєї основи – природної ціни – під впливом 
попиту і пропозиції [1]. 

В основі концепції заробітної плати, розробленої 
Карлом Марксом, лежить розмежування понять "праця" 
і "робоча сила". Специфічною рисою найманої праці як 
доцільної діяльності людини являється те, що вона 
здійснюється після укладення договору про найм. До 
цього праця не існує на відміну від інших товарів, які 
отримують зовнішню форму до їх продажу. Предметом 
купівлі-продажу, таким чином, являється не праця, а 
робоча сила – здатність до праці як сукупність фізичних 
і духовних здібностей, що притаманні особистості.  

За К. Марксом, робоча сила, як і будь-який товар, 
має споживчу вартість і вартість. Споживча вартість 
полягає у тому, що людина, маюча робочу силу, здатна 
працювати, створювати вартість більшу, ніж відтворен-
ня затрат його робочої сили. 

Це передбачає ділення всього робочого дня, протя-
гом якого робітник працює під контролем роботодавця, 
на необхідний та доданий робочий час. У необхідний 
робочий час робітник створює еквівалент своєї власної 
вартості – вартість необхідного продукту, а у доданий 
час – вартість доданого продукту, для чого підприємець 
і купує робочу силу. 

З цих вихідних позицій дається відповідь на запи-
тання про вартість робочої сили. В першу чергу вона 
визначається вартістю предметів споживання, необхід-
них для існування робітника та його родини, включаючи 
видатки на освіту, які постійно збільшуються в умовах 
підвищення технічного та технологічного виробництва. 
Крім того, до вартості робочої сили включаються істо-
ричний та моральний елементи, які залежать від умов 
формування робочої сили. 

Виражена у грошах вартість робочої сили виступає як 
ціна у формі заробітної плати. Згідно теорії К. Маркса, 
джерело заробітної плати – необхідний робочий час, 
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проте , умовою її отримання являється одночасне ство-
рення найманими робітниками доданої вартості. Тому 
заробітна плата створює видимість оплати за всю працю 
найманого робітника. Вона зумовлена також і тим, що 
робітник може отримати заробітну плату тільки після 
того, як відпрацює визначену кількість часу, і чим більше 
цей час, тим вище заробітна плата. 

При оплаті найманої праці у вигляді заробітної пла-
ти ділення робочого часу на необхідний та доданий 
затушовується, створюючи уявлення про те, що вся 
праця робітника являється оплаченою. Форма заробіт-
ної плати приховує також її зв'язок із вартістю робочої 
сили, як правило, кількісно не співпадає з цією вартіс-
тю. Вона звичайно нижче вартості, оскільки пропозиція 
робочої сили на ринку праці перевищує попит на неї, 
відбувається тиск постійного безробіття. Продавець 
робочої сили знаходиться у більш невигідному поло-
женні порівняно з покупцем цього товару [1]. 

Підкреслимо, що історія робочого руху XIX-XX ст. сві-
дчить про постійну боротьбу об'єднань найманих праців-
ників – профспілок за скорочення робочого дня, підви-
щення заробітної плати, охорону праці, страхування 
працівників за рахунок підприємців на випадок безробіт-
тя, хвороби, інвалідності, старості. Історією переконливо 
доказано, що заробітна плата не може бути незалежною 
від рівня цін на товари і послуги, податкової, демографі-
чної, культурної політики, а також політики соціального 
захисту, яка проводиться державою. 

В країнах з ринковою економікою діє система регу-
лювання заробітної плати, що забезпечує її формуван-
ня на рівні не нижче визначеного державою мінімуму. 
Крім того, держава регулює безробіття, приймає заходи 
щодо зниження його рівня, бере на себе перенавчання 
працівників, виділяє кошти для виплати допомоги по 
безробіттю, що дозволяє вивільненим працівникам про-
тягом певного часу шукати кращі, відповідаючи їх запи-
там робочі місця [3]. 

Для сучасних економічних теорій характерний по-
гляд на заробітну плату як на ціну праці. Автор популя-
рного американського підручника "Економікс", який 
отримав в останні роки широке розповсюдження в 
Україні, П.Самуельсон стверджує, що заробітна плата 
виступає найбільш важливою категорією ринкових цін, 
оскільки являється ціною праці. Відповідно і рівень за-
робітної плати визначається ринковою кон'юктурою, і 
формування її на ринку праці зумовлено тими ж зако-
номірностями, які діють на ринку по відношенню до то-
варів будь-якого виду. 

Прибічники концепції "заробітної плати, що регулю-
ється, засновником якої являється англійський еконо-
міст Дж.М.Кейнс, відстоює позицію про те, що з метою 
підвищення рівня зайнятості працівників необхідно ре-
гулювати заробітну плату шляхом стримування її росту. 

За скорочення або стримування росту заробітної 
плати виступають і прибічники "інфляційної спіралі", які 
розглядають ріст заробітної плати у якості причини ін-
фляційного витка цін. Вони стверджують, що підвищен-
ня заробітної плати призводить до збільшення витрат 
виробництва і росту цін, а ріст цін спонукає найманих 
працівників і профспілки вимагати нового підвищення 
заробітної плати. Так продовжується до тих пір, поки не 
буде проведена політика стримування росту заробітної 
плати та її заморожування. Ця теорія служить підста-
вою для послаблення індексації заробітної плати у зв'я-
зку з ростом цін, тобто звичайною становиться практи-
ка, за якою підвищення заробітної плати відстає від 
росту цін на товари [7]. 

У вітчизняній економічній літературі тлумачення 
сутності заробітної плати суттєво змінювалось у відпо-
відності з розвитком економіки та характером суспіль-
них відносин. 

Довгі роки, до середини 60-х років ХХ ст., панувало 
відповідне теорії економіки соціалізму уявлення про 
природу заробітної плати як про частку працівника у 
суспільному фонді споживання, що виділяється соціалі-
стичною державою на оплату праці. 

Переосмислення цього погляду почалось у зв'язку з 
підготовкою та проведенням господарської реформи 
1965 р. до цього часу відноситься розвиток цілого ряду 
положень, які по-новому ставили проблему сутності за-
робітної плати. Сформувалась концепція, суть якої поля-
гала у тому. що заробітна плата представляє собою час-
тку в доході підприємства або одночасно частку праців-
ника у доходах підприємства і у доходах суспільства. 

Стверджувалось, що, оскільки заробітна плата ви-
ражає відносини працівників з підприємством, вона по-
винна бути частиною вартості продукту, створеного на 
даному підприємстві. 

Відповідно до цього підходу, права підприємства в 
оплаті праці були істотно розширені. Вони одержали 
реальні можливості керувати організацією заробітної 
плати, впливати на її рівень відповідно до оцінки трудо-
вого внеску працівника або трудового колективу у кін-
цеві результати підприємства. Проте, перебороти зрів-
нялівку в оплаті праці так і не вдалося [2]. 

Розмаїття теорій, щодо визначення сутності заробі-
тної плати в різні часи, вкладають в неї широкий еконо-
мічний зміст, роблячи хибним співставлення поняття 
заробітної плати та оплати праці. Адже заробітна плата 
є не тільки виплатою за виконану роботу, а також вклю-
чає гарантійні та компенсаційні виплати, належить до 
тих економічних категорій, які формують зміст виробни-
чих і суспільних відносин, впливають на темпи економі-
чного розвитку суспільства і науково-технічний прогрес. 

Крім того, як соціально-економічна категорія, заро-
бітна плата потребує розгляду її ролі й значення і для 
працівника, і для роботодавця. Тому сутність заробіт-
ної плати, на нашу думку, необхідно розглядати з різ-
них позицій: 
 по-перше, заробітна плата – це економічна кате-

горія, що відображає відносини між роботодавцем і 
найманим працівником з приводу розподілу новоство-
реної вартості; 
 по-друге, заробітна плата – це винагорода, об-

числена у грошовому виразі, яку за трудовим дого-
вором роботодавець сплачує працівнику за виконану 
роботу; 
 по-третє, заробітна плата в умовах ринкової еко-

номіки є елементом ринку праці. Вона складається в 
результаті взаємодії попиту на працю і її пропозиції і 
виражає ринкову вартість використання найманої праці; 
 по-четверте, заробітна плата для найманого 

працівника – це основне джерело його трудового дохо-
ду, який він отримує в результаті реалізації здатності до 
праці і який має забезпечити об'єктивно необхідне від-
творення робочої сили. В цьому розумінні найчастіше 
вживаються усереднені показники ставок оплати оди-
ниці праці певної якості. Тому вона залежить від склад-
ності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових 
якостей працівника, результатів його праці та господар-
ської діяльності підприємства; 
 по-п'яте, для роботодавця заробітна плата – це 

елемент витрат виробництва, і водночас головний чин-
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ник забезпечення матеріальної зацікавленості праців-
ника у досягненні високих кінцевих результатів праці. 

З цієї позиції, на наш погляд, заробітну плату слід 
розглядати не тільки як економічну категорію, але й як 
соціальну категорію, яка призвана забезпечити людині 
перший соціальний статус 

Отже, якщо виходити з того, що рівень заробітної 
плати повинен відображати вартість (ціну) робочої си-
ли, то необхідно добиватися такого стану, щоби заробі-
тна плата більшості працівників забезпечувала не тіль-
ки задоволення фізіологічних потреб (як це широко 
розповсюджено в теперішній час), але й потреб праців-
ника та його родини, викликаних соціальними та куль-
турними умовами формування найманої праці. 

Затрати на відшкодування вартості (ціни) робочої 
сили не можуть передбачати крім покриття витрат на 
харчування, одяг, предмети домашнього обіходу, також 
затрат на утримання житла, медичне обслуговування, 
загальну й професійну освіту, соціальні потреби пра-
цівника як в період трудової діяльності, так і після її 
завершення. 

Звідси висновок: обґрунтовані рівні заробітної плати, 
на нашу думку, необхідно орієнтувати на мінімальний (а 
у перспективі і на раціональний) споживчий бюджет, об-
числюваний диференційовано і стосовно до категорій 
працівників, видів виробництв, території країни. 

Ефективність праці певною мірою визначається ді-
ючою системою заробітної плати. Як вже відмічалось, 
заробітна плата, як соціально-економічна категорія, з 
одного боку, є основним джерелом грошових доходів 
працівників, тому її величина значною мірою характе-
ризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншо-
го боку, для роботодавців заробітна плата є суттєвою 
часткою витрат виробництва і ефективним засобом 
мотивації працівників до досягнення цілей підприємст-
ва. Тому питання організації заробітної плати і форму-
вання її рівня разом з питаннями забезпечення зайня-
тості складають основу соціально-трудових відносин у 
суспільстві, бо включають загальні інтереси всіх учас-
ників трудового процесу. 

Заробітна плата – це виражена в грошовій формі 
частина валового внутрішнього продукту, яка виплачу-
ється працівникові відповідно до затраченої ним праці. 

Залежність заробітку від виконаного обсягу роботи 
створює умови для підвищення продуктивності праці, 
матеріально зацікавлює працівників у результатах як 
індивідуальної, так і колективної праці [4]. 

Але, нажаль, активний процес формування соціаль-
но орієнтованої економіки призвів до того, що процеси у 
сфері оплати праці набули безсистемного і некеровано-
го характеру. Внаслідок великомасштабних і багатовек-
торних деформацій у цій сфері заробітна плата часом 
перетворюється у різновид соціальних виплат, непов'я-
заних з кількістю, якістю і результатами праці. 

Слід підкреслити, що складовою наукових питань у 
сфері оплати праці, що потребують свого дослідження, 
є теоретичні аспекти функцій заробітної плати. Вирі-
шення означених проблем є важливою передумовою 
для побудови системи оплати праці, адекватної органі-
заційно-технічним і соціально-економічним умовам гос-
подарювання, адже її функціонування на практиці 
спрямоване на реалізацію функцій, органічно прита-
манних заробітній платі. 

Слово функція походить від латині і означає при-
значення, сферу діяльності, роль. Тому функція заробі-
тної плати – це її призначення, роль, складова сфери 
практичної діяльності в узгодженості і реалізації інтере-

сів головних суб'єктів соціально-трудових відносин – 
найманих працівників і роботодавців. 

Винятково важлива роль заробітної плати в механі-
змі функціонування ринкової економіки зумовлена тим, 
що вона має виконувати багато функцій (серед вчених-
економістів немає єдиної думки щодо їх кількості). 

Так, економіст Г. Завіновська у своїх дослідженнях 
виділяє чотири основні функції заробітної плати: від-
творювальну, стимулюючу, регулюючу і соціальну. Ін-
ший науковець у сфері економіки праці, Н. Єсінова, до-
дає до цього переліку ще дві функції: вимірювально-
розподільчу та функцію формування платоспроможного 
попиту населення. Фахівець з оплати праці Національ-
ної академії наук України, Л.Тарасенко, стверджує, що 
заробітна плата має виконувати ряд функцій загально-
політичного та соціально-економічного призначення, які 
виявляються у повсюдному використанні для характе-
ристики витрат живою праці у процесі виробництва та 
реалізації продукції, обгрунтування цін, балансу фінан-
сових та трудових ресурсів. 

Російський економіст С.Осипов вбачає у функціях 
заробітної плати їх поділ на групи за загальною та спе-
цифічною спрямованістю, економічним та соціальним 
впливом на рівень життя населення: 

1. Загальні: 
 відтворення робочої сили і всебічний розвиток 

особистості шляхом забезпечення працівника необхід-
ними життєвими благами; 
 розподіл життєвих благ – визначення індивідуа-

льної частки кожного працівника у відповідності з його 
суспільною діяльністю; 
 засіб формування платоспроможного попиту на-

селення – форма прояву потреб, забезпечених гроши-
ма покупців; 
 засіб неухильного підвищення матеріального 

благополуччя.  
2. Специфічні: 
 матеріальне стимулювання, тобто сукупність 

економічних факторів, які використовуються державою 
для залучення людей до суспільної праці, підвищення 
їх трудової активності, матеріальної зацікавленості в 
досягненні найкращих кінцевих результатів; 
 забезпечення єдиного критерію для працівників, 

які отримують винагороду за свою діяльність, тобто, цим 
критерієм є затрачена праця, що є єдинорівним для всіх 
працівників, незалежно від роду і характеру занять; 
 засіб вимірювання витрат живої праці.  
3. Економічні: 
 відтворення робочої сили; 
 функція залучення працівників до праці; 
 стимулювання; 
 неухильне підвищення матеріального добробуту. 
4. Соціальні: 
 функція поєднання суспільних і особистих інтересів; 
 виховання інтересу до праці; 
 виховання і розвиток творчих здібностей; 
 розвиток почуття колективізму; 
 стимулювання гармонійного розвитку особистості; 
 розвиток морально-престижних настанов.  
Зауважимо, що різниця між загальними та специфі-

чними функціями полягає в тому, що специфічні функції 
притаманні тільки заробітній платі, як економічній кате-
горії, не враховуючи інші види доходів населення. Про-
те, на нашу думку, найважливішими з них є таки: 

1. Відтворювальна функція полягає у забезпеченні 
працівників та членів їх сімей необхідними життєвими 
благами для відновлення робочої сили, для відтворення 
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поколінь. В ній реалізується економічний закон зростан-
ня потреб. Ця функція тісно пов'язана з особливостями 
державного регулювання заробітної плати, із встанов-
ленням на державному рівні такого її мінімального роз-
міру, який би забезпечував відтворення робочої сили. 

2. Мотиваційно-стимулююча функція. Саме таке 
формулювання цієї функції, на наш погляд, може най-
більш повно висвітлити основний її зміст. Адже, моти-
вація – це, в загальному розумінні, сукупність рушійних 
сил людини, а стимул – засіб, за допомогою якого може 
реалізуватися мотив. 

З цього приводу стимул перетворюється на мотив 
лише тоді, коли він усвідомлений людиною, сприйнятий 
нею. Тому сутність даної функції полягає у встановлен-
ні залежності розміру заробітної плати від кількості й 
якості праці конкретного працівника, його трудового 
внеску в результати роботи підприємства. Ця залеж-
ність повинна бути такою, щоб заохочувати до постій-
ного покращання результатів праці. 

4. Регулююча (ресурсно-розміщувальна) функція. 
Сутність цієї функції полягає в оптимізації розміщення 
трудових ресурсів за регіонами, галузями економіки, 
підприємствами з урахуванням ринкової кон'юктури. В 
умовах, коли державне регулювання у сфері розміщен-
ня робочої сили зводиться до мінімуму, а формування 
ефективно функціонуючого ринку праці можливе лише 
за наявності свободи кожного найманого працівника у 
виборі місця прикладання своєї праці, – прагнення під-
вищення життєвого рівня обумовлює його переміщення 
з метою пошуку такої роботи, яка б максимально задо-
вольняла його зростаючи потреби, тобто, в ринкових 
умовах вища заробітна плата на ефективніших робочих 
місцях стимулює перехід сюди працівників з неефекти-
вних робочих місць.  

5. Соціальна функція заробітної плати відображає 
міру живої праці при розподілі фонду споживання між 
найманими працівниками і власниками засобів вироб-
ництва. Соціальне значення цієї функції заробітної пла-
ти полягає у забезпеченні соціальної справедливості: 
однакової винагороди за однакову працю. 

6. Функція формування платоспроможного попиту 
населення. Її призначення – узгодження платоспромож-
ного попиту, під яким розуміється форма виявлення 
потреб, забезпечених грошовими коштами покупців, з 
одного боку, і виробництва споживчих товарів – з іншо-
го. Оскільки платоспроможний попит формується під 
дією двох основних факторів – потреб та доходів насе-
лення, то за допомогою заробітної плати в ринкових 
умовах встановлюється рівновага між товарною пропо-
зицією та попитом. 

Слід підкреслити, що з практичної точки зору заробітна 
плата характеризується як плата за використання праці. 

В системі оплати праці розрізняють такі поняття, як 
номінальна та реальна заробітна плата. 

Номінальна заробітна плата – це заробітна плата, що 
нарахована та виплачена працівнику за виконану роботу 
відповідно до кількості та якості витраченої ним праці.  

Реальна заробітна плата являє собою сукупність 
матеріальних і культурних благ, а також послуг, що мо-
же придбати працівник на номінальну заробітну плату. 
Іншими словами, – це купівельна спроможність номіна-
льної заробітної плати, яка залежить від рівня цін на 
товари та послуг. Розмір реальної заробітної плати за-
лежить від величини номінальної заробітної плати та 
рівня цін на товари та послуги. Рух реальної заробітної 
плати можна визначити за такою формулою (1): 

.
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номінальної заробітної плати, а також цін на товари та 
послуги. 

Зауважимо, що номінальна і реальна заробітна пла-
та не обов'язково змінюються однаково. Наприклад, 
номінальна заробітна плата може підвищуватися, а 
реальна – знизитися, якщо ціни на товари і послуг зрос-
тали швидше, ніж номінальна заробітна плата. 

В умовах ринкової економіки існують вільні ціни. У 
ряді випадків вони зростають швидше, ніж номінальна 
заробітна плата, що призводить до падіння реальної 
заробітної плати. 

Найсуттєвішим недоліком сучасної організації праці 
є тенденція зниження реальної заробітної плати. Якщо 
проаналізувати динаміку становлення та розвитку сис-
теми організації і оплати праці в нашій країні, то за пе-
ріод 1990 – 2000 рр. ВВП у реальному вимірі знизився у 
2,3 рази, продуктивність праці – в 1,3, чисельність пра-
цюючих – в 1,8 , тоді як реальна заробітна плата змен-
шилася у 3,5 рази. Це призвело до значного зниження 
платоспроможного попиту населення або його купіве-
льної спроможності. 

Негативний вплив на рівень і динаміку реальної за-
робітної плати мали таки явища, як утримання надмірної 
чисельності працівників, нормативно необгрунтованих. 

Крім того, систематично знижувалась частка фонду 
оплати праці у ВВП як у номінальному, так і (під впли-
вом високої інфляції) у реальному обчисленні. Частка 
номінального фонду у ВВП у цінах 1990 р. за період 
1990-2000 рр. знизилась з 43,3 до 27,6% (це в 1,6 разу) 
і була найнижчою з європейських країн. Частка реаль-
ного фонду оплати праці у ВВП знизилась за цей період 
з 43,3 до 15,8% або у 2,7 разу. 

З 2000 року спостерігалося незначне зростання ре-
альної заробітної плати: порівняно з 1999 роком вона 
зросла на 9% , і вже станом на 2006 рік частка фонду 
оплати праці зростає до 35%. 

У продовж 2004 року порівняно з 2003 роком, реа-
льна заробітна плата працівників зростає на 23,8%, а 
протягом 2005 року реальна заробітна плата порівняно 
з 2004 роком під впливом споживчих цін зменшується 
майже на 10%.  

Протягом 2006 року спостерігаються високі темпи 
зростання рівнів номінальної та реальної заробітної 
плати, що в більшій мірі зумовлено активною соціаль-
ною політикою держави та зменшенням обсягів непов-
ної зайнятості. Номінальна заробітна плата за цей пе-
ріод збільшилась на 33,8% [5]. 

У 2007 році та особливо з початку 2008 року під 
впливом дуже високих темпів інфляції спостерігається 
різке зниження реальної заробітної плати найманих 
працівників. Індекс споживчих цін до попереднього пе-
ріоду в січні 2008 року становив 102,9%, в лютому – 
108,7%, а в березні – 103,8%. Рівень інфляції виріс до 
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9,6%. Заробітна плата в цьому періоді становила 
1521 грн., 1633 грн., 1702 грн. відповідно. Реальна за-
робітна плата знизилася в січні 2008 року в 1,03 рази, в 
лютому в 1,03% і в березні – в 1,04% [5]. 

В цілому зміни в економічній та фіскальній політиці 
забезпечили в останні п'ять років динаміку збільшення 
реальної заробітної плати, яка є одним з найважливі-
ших індикаторів життєвого рівня [5]. 

Найвищі темпи зростання реальної заробітної плати 
спостерігалися у 2004 році, і пояснюються змінами у 
системі оподаткування оплати праці: ставка податку із 
заробітної плати знизилась до 13% (але з 01.01.2007 р. 
утримується у розмірі 15%) [5]. 

Одним із найважливіших завдань на сучасному ета-
пі реформування системи оплати праці в Україні, ви-
значених ще Указом Президента України від 25 грудня 
2000 р. №1375/2000 Концепцією дальшого реформу-
вання оплати праці в Україні залишається удоскона-
лення механізмів державного та колективно-договір-
ного регулювання оплати праці. 

Слід зауважити, що найважливішою складовою 
державного регулювання заробітної плати має бути 
здійснення стратегічної державної політики з оплати 
праці та створення нормативно-методичної бази з пи-
тань організації заробітної плати. 

До складу цієї нормативно-методичної бази повинні 
включатись засновані на на науково-дослідних розроб-
ках рекомендації, призначені для впровадження на під-
приємствах, в установах, організаціях, а саме [8]: 
 методичні підходи щодо заробітної плати пра-

цівників виробничих підприємств за вдосконаленою 
Єдиною тарифною сіткою; 
 методичні рекомендації щодо вдосконалення 

форм і систем оплати праці, враховуючи специфічні 
особливості підприємств різних видів діяльності та 
форм власності; 
 методичні рекомендації щодо структури , змісту 

та умов ефективного використання угод і договорів усіх 
рівнів в питаннях регулювання заробітної плати; 
 методичні рекомендації щодо організації стиму-

лювання (поточного преміювання) з урахуванням про-
гресивного досвіду зарубіжних країн; 
 методичні підходи щодо визначення умов та по-

рядку виплат доплат на надбавок; 

 методичні підходи до регулювання фондів опла-
ти праці (сьогодні, нажаль розраховані на кризовий 
стан економіки); 
 методичні рекомендації до розробки норм та но-

рмативів праці для різних галузей економіки і суб'єктів 
господарювання тощо. 

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити на-
ступні висновки. Для того, щоб проблеми державного і 
колективно-договірного регулювання заробітної плати 
набули більш високого рівня, на нашу думку, необхідно 
усі питання у заробітній платі не зводити тільки до чер-
гових підвищень розмірів мінімальної заробітної плати 
та прожиткового мінімуму під час виборчих перегонів за 
допомогою політичних методів, а законодавчо окресли-
ти всі структурні складові державної політики у сфері 
оплати праці Ця політика повинна бути спрямована на 
створення ефективного стимулювання до праці на ос-
нові відновлення відтворювальної та стимулюючої фун-
кції заробітної плати і наближення її до реальної варто-
сті робочої сили на ринку праці, що й передбачено Кон-
цепцією дальшого реформування оплати праці. 

Удосконалення всіх структурних елементів заробіт-
ної плати має більшою мірою сприяти успішному рефо-
рмуванню оплати праці в економіці нашої країни. 
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