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АНОТАЦІЯ 

 

Дарвішов Н. Р. Особистісні диспозиції прийняття рішення особами, 

залежними від психоактивних речовин. - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Рh.D) за 

спеціальністю 053 «Психологія» (05 Соціальні та поведінкові науки). –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особистісних диспозицій 

прийняття рішення особами, залежними від психоактивних речовин. 

Здійснено теоретичний аналіз проблеми прийняття рішення та його 

специфіки в осіб, залежних від ПАР. Проаналізовано психологічні чинники 

прийняття рішення та місце особистісних диспозицій у їх структурі. 

Прийняття рішення визначено як процес  ідентифікації, порівняння та 

оцінювання альтернатив в умовах невизначеності, який результується у 

виборі. За результатами теоретичних розвідок встановлено, що особистісні 

диспозиції впливають на перебіг процесу та результат прийняття рішення, 

що можна узагальнити в межах двох основних систем регуляції поведінки: 

емоційної та рефлексивної. Залежність від ПАР пов'язана з порушенням 

балансу між цими системами.   

Розроблений дизайн емпіричного дослідження особистісних 

диспозицій прийняття рішення дозволив уникнути низки  методологічних 

обмежень, пов'язаних з дослідженням процесу прийняття рішення, таких як: 

складність урахування особистісного контексту, що забезпечує екологічну 

валідність процедури дослідження, принципова неможливість 

стандартизації завдань, ускладнений доступ до окремих ланок процесу 

прийняття рішення, відсутність універсального критерію якості прийняття 

рішення. Аналіз особистісних диспозицій дозволив ґрунтовно дослідити 

специфіку прийняття рішення. Встановлено, що стратегією, яка дозволяє 
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уникнути зазначених методологічних обмежень, є дослідження прийняття 

рішення через виокремлення та опис його особистісних диспозицій. 

Для виконання завдань дослідження особистісних диспозицій  

прийняття рішення особами, залежними від ПАР, було застосовано 

методики, які визначають індивідуальні стратегії прийняття рішення, часову 

перспективу, толерантність до невизначеності та особистісні риси, а саме: 

“Мельбурнський опитувальник прийняття рішень”, “Особистісні фактори 

прийняття рішення”, опитувальник “5PFQ” в адаптації М. Хромова, “Новий 

опитувальник толерантності до невизначеності”, “Опитувальник часової 

перспективи Зімбардо”, “Опитувальник інтуїтивного стилю Епстейна”. Для 

виміру особистісних факторів схильності до розвитку залежності було 

адаптовано методику “Шкала ризику розвитку залежності”. Для обробки 

результатів було використано, статистичний метод порівняння груп за 

непараметричним критерієм Манна-Уітні та методи пошуку кореляційних та 

структурних зв'язків, а саме – методи кластерного аналізу та 

експлораторного факторного аналізу. 

До дослідницької вибірки увійшли 340 осіб. Основну групу склали 60 

осіб з діагностованою залежністю від ПАР, з яких 30 осіб мали алкогольну 

залежність (діагноз F10 за МКБ-10) та 30 осіб –  залежність від інших ПАР 

(діагнози F11-F19 за МКБ-10). Контрольну групу склали 65 осіб без 

діагностованої залежності від ПАР. 215 осіб було залучено з метою 

адаптації Шкали ризику розвитку залежності (SURPS). 

В межах дисертаційного дослідження здійснено адаптацію методики 

“Шкала ризику зловживання психоактивними речовинами” (SURPS), 

призначеної для діагностики особистісних рис, що сприяють зловживанню 

та розвитку залежності від психоактивних речовин. Структуру шкал 

методики було перевірено на тестову надійність за допомогою методів 

“Альфа Кронбаха” (α), “Лямбда Гутмана” (λ) та методу конфірматорного 

факторного аналізу для визначення узгодженості внутрішньої структури 
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опитувальника. Вищі показники надійності демонструють шкали 

“депресивність” (α - 0,79; λ – 0.82), “пошук стимуляції” (α - 0,78; λ – 0.82) 

порівняно зі шкалами “тривожність” (α - 0,70; λ – 0.70) та “імпульсивність” 

(α - 0,73; λ – 0.71), за якими виявлено нижчі, але задовільні показники 

надійності. Конструктна валідність методики є задовільною, (RMSEA - 

0,059). Запропоновано альтернативну модель опитувальника, що демонструє 

вищі показники відповідності. Отримані дані щодо найдіності та 

узгодженості є достатніми для використання методики в якості 

психометричного інструменту. 

Проведене емпіричне дослідження особистісних диспозицій 

прийняття рішення особами, залежними від ПАР, проводилося у два етапи. 

На першому етапі було здійснено психометричну адаптацію методичного 

інструментарію до вибірки осіб, залежних від ПАР, та проведено 

дослідження психологічних особливостей цих осіб. На другому етапі було 

проведено дослідження специфіки та структурної організації особистісних 

диспозицій прийняття рішення особами, залежними від ПАР, та здійснено 

порівняння результатів основної та контрольної груп. 

Особистісні диспозиції прийняття рішення особами, залежними від 

ПАР, вирізняються за рядом параметрів: переважання імпліцитних,  

швидких, інтуїтивних та здебільшого імпульсивних процесів, схильність до 

ризику, при недостатній орієнтованості на довгострокову часову 

перспективу, виваженості аналізу альтернатив та рефлексії у процесі 

прийняття рішення. Ці особи характеризуються більшою чутливістю до 

негативних аспектів власного досвіду, інтолерантністю до невизначеності, 

що поєднується зі схильністю до похибок контролю поведінки та 

дезадаптивними стратегіями прийняття рішення.  

В межах дослідження було здійснено порівняння особистісних 

диспозицій прийняття рішення особами із залежністю від різних видів 

психоактивних речовин. Встановлено, що особи, залежні від алкоголю, 
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характеризуються більшою тривожністю, імпульсивністю та негативним 

ставленням до власного досвіду, на відміну від осіб, залежних від інших 

психоактивних речовин, які характеризуються тенденцією негативно 

сприймати невизначеність та більшою емоційною стійкістю. 

Виявлено три узагальнених кластери особистісних диспозицій 

прийняття рішення особами, залежними від ПАР, утворені: 1) 

дезадаптивними особистісними диспозиціями “надпильність”, 

“прокрастинація”, “негативне минуле”, “уникнення вибору” та 

“депресивність”; 2) диспозиціями, пов’язаними з афективною складовою 

визначення корисності поведінкової альтернативи в короткостроковій 

перспективі, такими як “використання інтуїції”, “інтолерантність до 

невизначеності”, “гедоністичне теперішнє”, “здібність до інтуїції”, “пошук 

стимуляції”, “імпульсивність”, “схильність до ризику”, “толерантність до 

невизначеності”; 3) особистісними диспозиціями, пов’язаними з 

рефлекcивністю, такими як “пильність”, “раціональність”, “сприйняття 

майбутнього”, а також відмежованою ланкою, утвореною ”відкритістю”, 

“сумлінністю”, “екстраверсію”, “нейротизмом” та “доброзичливістю”.  

У факторній структурі особистісних диспозицій прийняття рішення 

особами, залежними від ПАР, виокремлено чотири фактори: 1) “стрес-

інтерферованість”, 2) “спрямованість на стимуляцію”, 3) “спонтанність” та 4) 

“рефлексивність”. Фактор “стрес-інтерферованість” описує тенденцію до 

уникнення шкоди, а також ступінь впливу негативних емоційних станів та 

стресу на прийняття рішення. Фактор “спрямованість на стимуляцію” 

характеризує індивідуальну чутливість до позитивних стимулів, орієнтацію 

на максимізацію корисності у короткостроковій перспективі, а також 

здатність до контролю імпульсивної поведінки. Ці два фактори 

характеризують протилежні тенденції прийняття рішення: до уникнення 

шкоди та до максимізації вигоди. Фактори “спонтанність” та 

“рефлексивність” змістово апелюють до двох систем прийняття рішення –  
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імпліцитної, емоційної та експліцитної, раціональної. Фактор спонтанності 

показав негативний зв'язок між індивідуальною здатністю приймати 

інтуїтивні рішення та особистісним рівнем нейротизму. Рефлексивність – 

фактор, сформований індивідуальними диспозиціями пошуку раціональних, 

рефлексивних та виважених рішень у довгостроковій перспективі. 

У факторній структурі особистісних диспозицій прийняття рішення 

особами без діагностованої залежності від ПАР також виокремлено чотири 

фактори: 1)”Мінімізація шкоди”, 2)”Завзятість” 3) “Усвідомленість вибору” 

4) “Безпорадність”. Фактор “Мінімізація шкоди” сутнісно являє собою 

вектор,  на полюсах якого знаходяться дві поведінкові тенденції, одна з яких 

–  уникнення негативних переживань та ризиків, спричинене вразливістю до 

негативних емоційних переживань та панічних станів, друга - запальне 

прагнення до інтенсивних переживань, схильність до ризику у прийнятті 

рішення. Фактор “Завзятість” визначає індивідуальну активність та 

конструктивне ставлення до ситуації вибору з позитивною установкою та 

орієнтацією на вирішення проблем. Фактор “Усвідомленість вибору” в 

цілому відображає схильність індивіда використовувати більш інтуїтивні 

або, навпаки, більш раціональні механізми у прийнятті рішення. Фактор 

“Безнадійність” відображає ступінь пригнічення просоціальних тенденцій та 

інтуїтивних механізмів негативними емоційними переживаннями. 

 

 Ключові слова: прийняття рішення, особистісні диспозиції, особи, залежні 

від психоактивних речовин, раціональна та емоційна системи прийняття 

рішення, дезадаптивні стратегії прийняття рішення, п’ятифакторна модель 

особистості.  

Список умовних сорочень: 

ПАР – Психоактивна речовина 

ПАР – Психоактивні речовини 

SURPS – Substance Use Risk Profile Scale  
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SUMMARY 

 

Darvishov N. R. Decision-making related personal dispositions in 

substance-dependent individuals. — Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. Thesis for a Ph.D. degree in 053 «psychology», (05 — social and 

behavioral science). — Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2020. 

The thesis is devoted to the study of decision-making related to personal 

dispositions in substance-dependent individuals. Theoretical analysis of the 

problem of decision-making and its features in substance-dependent individuals 

was made. The psychological factors of decision-making and the place of personal 

dispositions in their structure were analyzed. Decision-making was defined as a 

process of identifying, comparing, and evaluating alternatives under uncertainty 

that results in the choice. Based on the theoretical analysis results, it was defined 

that the course and results of decision-making are influenced by personal 

dispositions, which can be generalized within the framework of two main systems 

of behavioral regulation: emotional and reflective. Substance addiction is 

associated with the imbalance between these systems. 

The developed design of the empirical study of the decision-making related 

personal dispositions allowed to avoid a number of methodological constraints 

associated with the study of the decision-making process, such as the difficulty of 

taking into account the personal context, that ensures the ecological validity of the 

research procedure, the fundamental impossibility of test standardization, 

complicated access to the separate stages of the decision-making process, lack of 

common criteria for qualitative decision-making scoring. 

To accomplish aims of the study of decision-making related personal 

dispositions in substance-dependent individuals, we used several psychometric 

methods, which can define decision-making strategy, time perspective, ambiguity 

tolerance, and individual traits, namely Melbourne Decision-Making 
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Questionnaire, Personal Decision-Making Factors, 5PFQ adapted by M. Khromov, 

New Questionnaire for Ambiguity Tolerance, Zimbardo Time Perspective 

Inventory, Epstein Intuitive Style Questionnaire. Substance use risk profile scale 

was adapted to measure the personal predisposition factors to the development of 

addiction. To process the results, we used the statistical method of comparing 

groups by the nonparametric Mann-Whitney U test and methods for finding 

correlations and structural relationships, namely methods of cluster analysis and 

exploratory factor analysis. 

The research sample included 340 people. The main group consisted of 60 

people with a diagnosed psychoactive substance addiction of which 30 people had 

alcohol dependence (F10 diagnosis according to ICD-10) and the other 30 people 

had a dependence on other psychoactive substances (F11-F19 diagnoses according 

to ICD-10). The control group consisted of 65 people without diagnosed 

psychoactive substance addiction. Results of 215 people were involved in 

adaptation and translation of Substance use risk profile scale (SURPS). 

Substance use risk profile scale (SURPS) is a psychometric method that was 

adapted and translated within the limits of dissertation research. This method is 

designed to diagnose personality traits that contribute to substance abuse and the 

substance addiction development. The structure of the method scales was tested for 

reliability by using the methods of Cronbach’s alpha (α), Gutman’s lambda (λ), 

and the method of confirmatory factor analysis to determine the questionnaire 

internal structure consistency. Higher reliability indicators were shown on 

depression (α - 0.79; λ – 0.82) and sensation seeking (α - 0.78; λ – 0.82) scales, 

compared to anxiety (α - 0.70; λ – 0.70) and impulsivity (α - 0.70; λ – 0.71) scales, 

which revealed lower, yet satisfactory reliability indicators. The constructive 

validity of the method is satisfactory (RMSEA - 0,059). An alternative model of 

the questionnaire, which demonstrates higher indicators of compliance, is 

proposed. The obtained data on reliability and consistency is sufficient to use the 

adaptation of Substance use risk profile scale method as a psychometric tool. 
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An empirical study of decision-making related personal dispositions in 

substance-dependent individuals was conducted in two phases. During the first 

phase, the psychometrical adaptation of methodological inventory for the study of 

substance-dependent individuals was made and their psychological traits 

measurement was done. In the second phase, we have conducted a study of 

specific features and structural organization of decision-making related personal 

dispositions in substance-dependent individuals by comparison of the results 

between the main group and control group. 

Decision-making related personal dispositions in substance-dependent 

individuals were characterized in a number of parameters: the predominance of 

implicit, fast, intuitive and mostly impulsive cognitive processes, higher risk 

tendency with poor focus on a long-term perspective, deficit of alternatives 

analysis and cognitive reflection during the decision-making process. These 

individuals are characterized by greater sensitivity to the negative aspects of their 

own experience, ambiguity intolerance, combined with a propensity for behavioral 

control biases and maladaptive decision-making strategies. 

As part of the study, we have compared decision-making related personal 

dispositions between individuals with alcoholism and individuals with addiction to 

other substances. It is established that individuals with alcohol addiction could be 

characterized by higher anxiety, impulsivity, and negative valuation of their own 

experience, in contrast with individuals, addicted to other substances, who tend to 

percept uncertainty more negatively and have greater emotional resilience. 

Decision-making related personal dispositions in substance-dependent 

individuals were integrated into three generalized clusters: 1) maladaptive personal 

dispositions, such as vigilance, procrastination, negative past, avoidance of choice 

and depressiveness; 2) dispositions related to the affective component of 

determining the positive value of a behavioral alternative in the short term, such as 

using of intuition, intolerance of uncertainty, hedonistic present, intuitive ability, 

stimulation seeking, impulsivity, risk tendency, tolerance to uncertainty; 3) 
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personal dispositions related to reflexivity, such as vigilance, rationality, 

perception of the future, as well as a delimited link formed by openness, 

conscientiousness, extraversion, neuroticism, and agreeableness. 

Four factors were established by the procedure of exploratory factor analysis 

of decision-making related personal dispositions of substance-dependent 

individuals, namely: 1) stress-interference, 2) focus on stimulation, 3) spontaneity 

and 4) reflexivity. The stress-interference factor describes the tendency to avoid 

harm, as well as an individual degree of how negative emotional states and stress 

can bias the decision-making procedure. The focus on the stimulation factor 

characterizes an individual's sensitivity to positive stimuli, a focus on maximizing 

utility in the short-term, and the degree of impulsive behavior control. These two 

factors characterize the opposite decision-making tendencies: harm-avoidance and 

benefits-maximization. Spontaneity and reflexivity factors semantically appeal to 

the two decision-making systems, such as implicit, emotional and explicit, rational. 

The spontaneity factor has shown a negative connection between individual ability 

to make intuitive decisions and individual degree of neuroticism. The reflexivity 

factor was formed by individual dispositions to look for rational, reflective, and 

careful decisions from a long-term perspective. 

In a sample of controls were gained different factor structures of decision-

making related personal dispositions, which consists of four factors: 1) 

minimization of harm, 2) perseverance 3) awareness of choice 4) helplessness. The 

minimization of harm factor is essentially a vector between two controversial 

behavioral tendencies, one of which is a tendency to avoid negative experiences 

and risks, caused by vulnerability to negative emotional experiences and panic 

states, and the second one, which is an inflammatory desire for intense sensations 

and decision-making risk tendency. The perseverance factor determines the 

individual activity and constructive orientation in the situation of choice with a 

positive attitude and focus on problem solving. The awareness of choice factor 

generally reflects an individual’s tendency to use more intuitive or, conversely, 
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more rational decision-making mechanisms. The hopelessness factor reflects the 

degree of prosocial tendencies and intuitive mechanisms suppression by negative 

emotional experiences. 

 

Keywords: decision-making, personality dispositions, substance-dependent 

individuals, rational and emotional systems of decision-making, maladaptive 

strategies of decision-making, Five-factor model of personality. 
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ВСТУП 

 

 

Соціально-економічна ситуація в сучасній Україні спричиняє 

загострення небезпечних тенденцій, серед яких і вживання психоактивних 

речовин (далі - ПАР). В істотної частини осіб, які вдаються до вживання 

ПАР, надалі розвивається залежність від них. Також, за період 2013-2018 

роки  у півтора рази збільшилася кількість померлих від зловживання ПАР та 

супутніх захворювань [8]. За статистичними даними, близько 5.10% 

населення України має залежність від ПАР станом на 2016 рік [122].  

Залежність від ПАР вивчається в межах різних наукових сфер: біології, 

генетики, медицини, соціології, культурології та ін. Значними у цьому пред-

метному полі є й досягнення психологічної науки. Насамперед, йдеться про 

дослідження мотиваційної структури осіб, залежних від ПАР (Б. Братусь,  

І. Лисенко, М. Купер та ін.), впливу ПАР на психіку індивіда в 

короткотерміновій та довготривалій перспективі (А. Бечара, А. Вердехо-

Гарсія та ін. ), психологічних чинників зловживання та залежності від ПАР 

(П. Конорд, В. Кокс та Е. Кінглер та ін.). 

До психологічних чинників залежності від ПАР також належать 

особистісні диспозиції когнітивних та афективно-вольових процесів, які 

виявляються у прийнятті рішень особистістю. Адже прийняття рішення є 

ключовою ланкою саморегуляції поведінки будь-якої людини та, зокрема, 

поведінки особи, залежної від ПАР. На всіх стадіях розвитку залежності – як 

на етапі початку вживання, так і на етапі сформованого поведінкового 

розладу прийняття рішення визначає напрямок особистісних змін . 

Стан розробки проблеми: П. Анохін запропонував теорію 

функціональних систем, в якій процес прийняття рішення займає 

центральну ланку у забезпеченні діяльності. А. Лурія досліджував процес 
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прийняття рішення з психофізіологічної точки зору, наголошуючи на 

варіативності його організації, в залежності від контексту та особистісних 

рис, та стверджував, що цей феномен підпорядковується низці 

психологічних факторів, які виконують регуляторну роль. 

Т. Корнілова запропонувала концепцію функціонально-рівневої 

регуляції прийняття рішення  та досліджувала  проблему особистісних 

диспозицій, пов’язаних з процесом прийняття рішення, зокрема 

наголошуючи на важливості врахування фактору невизначеності та стилів 

вирішення мотиваційного конфлікту. Враховуючи те, що явище залежності 

від психоактивних речовин передбачає специфічну організацію 

особистісних диспозицій, ми передбачаємо, що деякі з цих специфічно 

виражених диспозицій закономірно впливають на процес прийняття 

рішення.  

Дж. Меткелф та В. Мішель запропонували двокомпонентну теорію 

прийняття рішень, наголошуючи на наявності автономних когнітивних 

систем, що якісно відрізняються за способом обробки інформації. 

Дж. Дьюбері досліджував структуру процесу прийняття рішення, 

наголошуючи на важливості врахування латентних факторів, таких як 

чутливість до стресу та уникаюча поведінка, поряд з диспозиціями 

інтуїтивного чи раціонального стилю, що традиційно виділяються в рамках 

двокомпонентних теорій прийняття рішення. 

А. Бечара у своїх роботах досліджував психофізіологічні зміни у 

механізмах прийняття рішення, що можуть бути пов’язані зі вживання 

психоактивних речовин та залежністю. Однак, наразі, окреслене предметне 

поле потребує даних стосовно структурної взаємодії та специфіки 

особистісних рис у процесі прийняття рішення у залежних осіб.  

Дослідженням особливостей процесу прийняття рішення особами, 

залежними від психоактивних речовин займались В. Гарсія, , Дж. Філіпс, 

П. Огіл , К. Бернс та А. Бечара, Дж. МакКартні. Разом з тим, поза увагою 
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дослідників залишається проблема особистісних диспозицій прийняття 

рішення та їх взаємозв'язку в осіб, залежних від ПАР. 

Об’єкт дослідження: прийняття рішення як психологічний феномен. 

Предмет дослідження: особистісні диспозиції прийняття рішення особами, 

залежними від ПАР. 

Мета: виявити та описати особистісні диспозиції та їх взаємозв’язок в 

структурі процесу прийняття рішення особами, залежними від 

психоактивних речовин. 

Завдання:  

1. Проаналізувати теоретичні підходи до вивчення процесу 

прийняття рішення особами, залежними від ПАР.  

2. Обгрунтувати диспозиційний підхід до емпіричного 

дослідження прийняття рішення, який  дозволяє врахувати специфіку 

предмета дослідження та розв'язати пов'язані з нею методологічні труднощі. 

3. Здійснити порівняльний аналіз особистісних диспозицій 

прийняття рішення у особами, залежними від ПАР, та осіб, що належать до 

групи умовної норми.  

4. Виявити зв'язки між особистісними диспозиціями прийняття 

рішення особами, залежними від ПАР.  

5. Встановити принципи організації та факторну структуру 

особистісних диспозицій прийняття рішення особами, залежними від ПАР.  

Відповідно до поставлених завдань у роботі застосовувалися такі 

методи дослідження: а) теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, систематизація та інтерпретація наукових даних; б) емпіричні 

– «Мельбурнський опитувальник прийняття рішення» (адаптація Т. 

Корнілової), «Особистісні фактори прийняття рішення» (адаптація Т. 

Корнілової), «Новий опитувальник толерантності до невизначеності» 

(розроблено Т. Корніловою), «Опитувальник інтуїтивного стилю Епстейна» 

(адаптація Т. Корнілової), «5PFQ особистісний опитувальник» (адаптація 
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А. Хромова), «Опитувальник часової перспективи Зімбардо» (адаптація 

А. Сирцової, Е. Соколової та Т. Мітіної), «Шкала ризику вживання 

психоактивних речовин» (адаптація Н. Дарвішова); в) математично-

статистичної обробки даних: визначення критеріїв нормальності розподілу 

за допомогою критерію Колмогорова-Смірнова та критерію Шапіро-Уілка, 

кореляційний аналіз (ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена), міжгрупове 

порівняння середніх рангів (непараметричний метод Манна-Уітні), 

визначення тестової надійності за внутрішньою узгодженістю (коефіцієнти 

«Альфа Кронбаха» та «Лямбда Гутмана», критерій хі-квадрат), тестової 

узгодженості (процедура конфірматорного факторного аналізу ), виявлення 

кластерної структури змінних дослідження (кластерний аналіз за методом 

найближчого сусіда), виявлення факторної структури (експлораторний 

факторний аналіз). Статистична обробка даних здійснювалася за допомогою 

пакету прикладних програм (SPSS 23.0; R-studio). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що 

вперше: 

- запропоновано розв'язання методологічних проблем дослідження 

прийняття рішення через його декомпозицію на особистісні 

диспозиції; 

- концептуалізовано особистісні диспозиції прийняття рішення в межах 

двокомпонентної теорії прийняття рішення; 

- виявлено особистісні диспозиції прийняття рішення, їх взаємозв'язки 

та факторну структуру в осіб, залежних від ПАР, а також встановлено 

їх відмінності у порівнянні з умовно здоровими особами; 

- встановлено зв'язки між особистісними диспозиціями прийняття 

рішення особами, залежними від ПАР; 

- модифіковано та адаптовано методику дослідження особистісних 

диспозицій, асоційованих з ризиком розвитку залежності від ПАР; 

набули подальшого розвитку:  
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- двокомпонентна теорія прийняття рішення через її конкретизацію на 

рівні особистісних диспозицій; 

- уявлення про структуру процесу прийняття рішення особами, 

залежними від ПАР, шляхом визначення особистісних диспозицій 

прийняття рішення. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що результати можуть 

бути застосовані в розробці реабілітаційних та психокорекційних програм 

для осіб, залежних від ПАР; в профілактичній роботі з особами, схильними 

до розвитку залежності від ПАР через виявлення та корекцію особистісних 

диспозицій, пов’язаних з процесом прийняття рішення; у розробці та 

викладанні курсів “Психодіагностика”, “Психологія особистості”, “Клінічна 

психологія”, “Патопсихологія”, “Технології роботи з залежними та 

співзалежними членами родини”.  

Практичну значущість має також використання результатів 

дослідження особистісних диспозицій у залежних осіб з метою скринінгу, 

профілактики та превентивних дій, щоб попереджати суть розвиток 

залежності. Виявлення особистісної специфіки прийняття рішення, 

пов’язаної із залежністю від ПАР дозволить оптимізувати психологічні 

програми, направлені на терапію та реабілітацію від наслідків залежності.  

 Результати дослідження впроваджено у практичну та дослідницьку 

роботу співробітників компанії «Giunti Psychometrics Ukraine» (вих. 

№17\06\2020-1 від 17.06.2020р.), співробітників ТОВ «Diagen» (довідка 

видана 09.06.2020р.) 

Апробація результатів дослідження: Результати дисертаційного 

дослідження були представлені на ХІХ Міжнародній конференції молодих 

вчених «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспектива 

дослідження PPMSRPS» (Київ, 17 березня 2017 р.), ХХ Міжнародній 

конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: 

результати та перспектива дослідження» (Київ, 20 квітня 2018 р.), 
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II науково-практичній конференції студентів та молодих вчених 

«Психологія очима молоді» (Львів, 3-4 травня 2018 р.), Міжнародній 

конференції з прикладної психології «Current affairs and Perspectives in 

Psychological research» (Кишенів, 29-30 листопада, 2018 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в 

умовах сучасного суспільства» (Київ, 8-9 листопада 2018 р.), III науково-

практичній конференції студентів та молодих вчених «Психологія очима 

молоді» (Львів, 3-4 травня 2019 р.). 

 Публікації. Результати дослідження відображено у 12 публікаціях, 

серед яких 3 статті у наукових фахових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України, 3 статті в іноземних наукових виданнях; 6 тез 

виступів на наукових конференціях і семінарах.  

 Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список 

використаних джерел містить 248 найменувань, з яких 224 – англійською 

мовою. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 243 сторінки, 

основний зміст дисертації викладено на 177 сорінках. Робота містить 13 

таблиць, 54 рисунки та додатки.  



21 

 

 

РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИЧНІ  ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕННЯ ОСОБАМИ, ЗАЛЕЖНИМИ ВІД ПСИХОАКТИВНИХ 

РЕЧОВИН 

 

1.1. Прийняття рішення як предмет психологічного дослідження 

 

Процес прийняття рішення являє собою комплексне явище, що 

забезпечує мотиваційно-вольову регуляцію поведінки як на рівні довільного 

контролю окремих поведінкових актів, так і в широкій перспективі вибору 

життєвого шляху особистості. Прийняття рішення визначається як 

когнітивний процес, що полягає в ідентифікації, порівнянні, оцінюванні 

альтернативних варіантів [170] та приводить до вибору точки зору в 

судженнях чи до вектору дій [17].  Прийняття рішення стає можливим у 

випадку двох та більше альтернатив. Кінцевим продуктом прийняття 

рішення є вибір, який проявляється в дії або ж відтерміновується до 

релевантної вибору ситуації. З точки зору Т. Корнілової [11], вибір є 

результатом подолання невизначеності стосовно цінності наявних 

альтернатив. Здатність до прийняття рішення є ключовою при виконанні 

складних видів діяльності [196].  

 О. Лурія та Є. Хомська [20] визначають процес прийняття рішення 

обов’язковою ланкою в забезпеченні усіх видів пізнавальної діяльності. При 

цьому механізми, задіяні у процесі прийняття рішення, суттєво 

відрізнятимуться в залежності від того, в який діяльнісний контекст вони 

включені.  

  Цей феномен підпорядковується низці психологічних факторів, які 

виконують регуляторну роль і можуть бути описані як індивідуальні 

особистісні характеристики. 



22 

 

В контексті вивчення прийняття рішення дослідники дедалі частіше 

послуговуються економічною концепцією очікуваної корисності (expected 

utility), яка вперше була запропонована Дж. Вон-Нейманом та 

О. Моргенштерном [169]. Відповідно до даної концепції, серед усіх 

можливих альтернатив або сценаріїв поведінки оптимальний вибір повинен 

бути зроблений на користь альтернативи з найбільшою очікуваною 

корисністю. Зокрема, концепція очікуваної корисності використовується в 

рамках дифузної моделі прийняття рішення, що є однією з найбільш 

популярних на сьогоднішній день [194]. 

 Концепцією очікуваної корисності послуговується дифузна модель 

прийняття рішення, що пояснює елементарні процеси прийняття рішення. 

Дифузна модель розглядає прийняття рішення як процес акумуляції 

інформації зі стимульного шуму, яка декодується в якості доказів можливої 

корисності тієї чи іншої поведінкової альтернативи [193, 229, 234]. Обробка 

стимулів осмислюється як накопичення шумів-доказів у часі. Сенсорні 

процеси психіки акумулюють інформацію про ймовірність та привабливість 

альтернативи, однак крім цих систем, до оцінювання очікуваної корисності 

залучені також процеси, пов'язані з поведінковим научінням та позитивним 

підкріпленням [192].  

Поведінкова відповідь, тобто вибір,  ініціюється, коли накопичення 

доказів на рахунок однієї з альтернатив сягають певного порогового 

значення. Дифузна модель описує прийняття рішення на елементарному 

рівні окремих, здебільшого імпліцитних сенсорно-поведінкових 

процесів [194]. Даний процес може змінюватися за низкою параметрів, 

залежно від індивідуальних особливостей. Зокрема здатність акумулювати 

інформацію залежить від чутливості індивіда до цієї інформації з того чи 

іншого джерела (сприйняття, пам'ять, уява, мислення), здатність до 

зниження шуму залежатиме від здатності розподіляти та фокусувати увагу, 

а швидкість досягнення поведінкового порогу залежатиме від здатності до 
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подолання конфліктних стимулів та шуму, що утворюють об'єктивну 

невизначеність[233].  

Однак при виконанні складних видів діяльності дифузні процеси 

обробки інформації мають бути скоординовані, інтегровані та організовані в 

певну систему, що інтегрує прості дифузні процеси в структуру складної 

діяльності[47]. Така складна система оцінювання альтернатив 

використовується при цілеспрямованій поведінці [9].  

П. Анохін запропонував теорію функціональних систем, в якій 

процес прийняття рішення займає центральну ланку забезпеченні діяльності 

загалом [2]. Вчений визначає функціональну систему як динамічне 

утворення, якому властива саморегуляція та яке вибірково об’єднує 

структури та процеси на основі нервових та гуморальних механізмів 

регуляції для досягнення корисних для системи, адаптивних результатів [1]. 

Звернемо увагу, що корисний вибір ототожнюється в межах даного 

визначення з адаптивним. Таким чином, стає можливим винесення суджень 

стосовно якості вибору та його ефективності, шляхом визначення його 

адаптивності. 

Функціональна система, завдяки своїй морфофізіологічний 

розгалуженості, забезпечує гомеостаз та саморегуляцію. Функціональні 

системи поділяються на: 

1. Функціональні системи першого типу - забезпечують підтримання 

гомеостазу, тобто підтримки константності ряду процесів в межах 

організму. 

2. Функціональні системи другого типу – забезпечують пристосування 

до зовнішнього світу шляхом зміни поведінки, формують зовнішнє коло 

саморегуляції. Функціональні системи другого типу складають основу 

поведінкових актів. 

З точки зору теорії функціональних систем П.К. Анохіна, організація 

будь-яких поведінкових актів складається з наступних стадій:  
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1. Аферентний синтез – сполучення збудників, що надходять 

різними сенсорними каналами.  

2. Прийняття рішення, що відбувається лише після завершеного 

аферентного синтезу та затверджує форму поведінки що відповідає 

мотиваційній домінанті і є узгодженою з пам’яттю та сенсорними 

аферентаціями, а отже розуміється як таке, що має призвести до бажаного 

результату. Реалізується прийняття рішення завдяки формуванню апарату 

акцептору результатів дії – формуванню уявлення про майбутні події. Таке 

формування прогнозу стає можливим завдяки пам’яті про властивості та 

взаємовідносини об’єктів середовища, які пов’язані із задоволенням 

актуальних потреб, а також пам’яті про існуючі стратегії та способи 

поведінки з цими об’єктами, що можуть бути направлені як на досягнення, 

так і на уникнення ключового об’єкту. Часто цей апарат містить у собі 

програму всього шляху пошуку необхідних подразників у зовнішньому 

середовищі [2]. 

3. Акцептор результатів дії, представлений мережею вставних 

нейронів, що охоплені кільцевою взаємодією. Кільцева мережа нейронів 

дозволяє збудженню, що потрапило до неї, зкерувати циркулювання 

інформації про мету та засоби з метою регуляції поведінки. Окрім 

прогнозування варіантів рішення, акцептор результатів дії здійснює також 

порівняння бажаного результату з наявним. 

4. Еферентний синтез, що виступає процесом інтеграції інформації 

у конкретну дію, як втілення прийнятого рішення. 

5. Формування дії – відбувається, коли еферентне збудження 

досягає керуючих механізмів і дія виконується. В результаті порівняння 

отриманого результату та бажаного, поведінка може зазнавати подальших 

коректур або припинятися, якщо мета досягнута. 

6. Оцінка результату. У разі, коли результати дії не збігаються з 

акцептором дії і виникає їх неузгодженість, з'являється орієнтовно-
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дослідницька діяльність. У результаті цього заново перебудовується 

аферентний синтез, приймається нове рішення, створюється новий акцептор 

результатів дії і будується нова програма дій. Це відбувається до тих пір, 

поки результати поведінки не стануть відповідати властивостям нового 

акцептора дії. І тоді поведінковий акт завершується останньою стадією – 

задоволенням потреби [2]. 

Таким чином, у концепції функціональної системи найбільш 

важливим етапом виступає є виокремлення мети поведінки. Відповідно, 

особистісні фактори, дотичні до функціональної системи на етапі 

аферентного синтезу, точніше, мотиваційного збудження, детермінують тим 

самим і процес прийняття рішення. 

Як складний та комплексний процес, прийняття рішення протяжне у 

часі та здійснюється за низкою стадій. А. Рангель [192] виокремлює 

наступні стадії прийняття рішення: 

1) Формулювання задачі, уявлення про мету і умови виконання. 

Інтеграція інформації про внутрішній стан організму та фактори 

внутрішнього середовища. 

2) Визначення цінності альтернативної поведінкової реакції. Таке 

оцінювання відбувається паралельними системами регуляції поведінки. 

3) Порівняння альтернативних варіантів поведінки з метою 

визначення найбільш оптимального. 

4) Вчинок-прояв вибору та оцінка його ефективності. 

5) Научіння, оновлення інформації для подальшої модифікації 

поведінки.  

Поведінкові науки на сьогоднішній день, дотримуються консенсусу 

відносно існування паралельних систем оцінки цінності поведінкової 

альтернативи і, більш того, що сама поведінка залежить від того, яка 

система оцінки цінності використовується в поточний момент часу. 

А. Рангель [192] вказує на три системи, що контролюють процес   рефлекс 
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Павлова, поведінкові автоматизми та цілеспрямована поведінка, які майже 

завжди діють паралельно. Найчастіше альтернативи, які виходять від цих 

різних систем визначення цінності, збігаються. В окремих випадках, можна 

спостерігати неузгодженість в роботі зазначених систем. Одним із таких 

прикладів може виступати вживання ПАР в ситуації, коли необхідно 

зберігати тверезий стан. Вживання ПАР, як рішення, може бути 

продиктоване автоматичними системами прийняття рішення, в той час як 

свідома система прийняття рішення може усвідомлювати ірраціональність 

такої поведінки, що проявляється у внутрішньому конфлікті. 

 Д. Канеман [126] висунув припущення про існування двох систем, 

які відрізняються функціонально та обумовлюють прийняття рішень: a) 

швидкої, автоматичної, або несвідомої (Система 1) і б) повільної, 

цілеспрямованої, довільної (Система 2). З деяким наближенням класичний 

умовний рефлекс і звикання можуть бути об'єднані в єдину автоматичну 

Систему 1, тоді як цілеспрямовану поведінку (що реалізується в тому числі і 

через інструментальні рефлекси) можна визначити як функцію Системи 2. 

Автоматична мимовільна реакція Системи 1 часто пригнічує Систему 2. 

 «Дифузний» характер прийняття рішень за механізмом порівняння 

або віднімання допускає регулювання вагового внеску емоційної та 

раціональної (когнітивної) складової в залежності від контексту (наприклад, 

настрою), що надає системі прийняття рішень поведінкову адаптивність та 

пластичність [9]. В рамках гіпотези паралельної обробки [153] (dual-

processing hypothesis) можна припустити існування конкуренції між 

імпульсивної Системою 1 і раціональної Системою 2 при оцінці 

довгострокової перспективи наслідків прийняття рішень: система швидких, 

імпульсивних преференцій, очевидно, схильна орієнтуватися на негайну 

винагороду, оскільки вона малочутлива до довготривалих перспектив. 

Система 2, навпаки, здатна оцінювати переваги отримання нагороди в 

майбутньому за рахунок процесу рефлексії.  
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Схожу концептуальну модель постулюють Дж. Меткелф та 

В. Мішель [159], використовуючи метафоричні назви “гарячої” та 

“холодної” системи прийняття рішення. Для “гарячої” системи прийняття 

рішення характерна  емоційна обробка інформації та продукування 

спрощених схем прийняття рішення. “Гаряча” система проявляє себе 

безпосередньо в дії у ситуації прийняття рішення та дозволяє приймати 

рішення швидко. Стресові стани акцентують дію “гарячої” системи, 

збільшуючи пріоритетність її роботи. Для цієї системи прийняття рішень не 

характерний свідомий контроль, рішення керуються стимулами, а дії 

базуються на поведінкових автоматизмах. “Гаряча” система формується на 

ранніх стадіях онтогенезу, беручи на себе основну керуючу функцію, доки 

не буде розвинута “холодна” система прийняття рішення, для якої 

характерний тривалий розвиток в онтогенезі. “Холодна” система 

характеризується складною когнітивною обробкою інформації, базується на 

рефлексії та дозволяє продукувати комплексні схеми прийняття рішення. В 

ситуації вибору “холодна” система спрямована здебільшого на  пізнання та 

регулюється свідомістю. Відповідно, дана система обробки вибору є 

повільнішою, ніж “гаряча система” та послаблюється у відповідь на стрес.  

Базуючись на дослідженнях, С. Макклюр [154] була запропонована 

модель, згідно якої поведінка описується двома параметрами: величиною 

питомої ваги негайного або емоційного результату та  питомою вагою 

оптимального результату на всьому проміжку часу. Дослідження 

С. Макклюр вказують також на існування областей мозку, залучених до 

прийняття рішення про негайному отриманні нагороди (компоненти 

емоційної системи мозку). Одночасно з цим, були виявлені й інші області,  

активність яких не залежить від тривалості тимчасової затримки 

винагороди. Подібні дослідження на фізіологічному рівні, слугують, 

підґрунтям для двокомпонентних моделей прийняття рішення. Вважається, 

що в процесі прийняття рішень емоційні і когнітивні шляхи обробки 
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інформації функціонують паралельно. В більшості випадків що 

ірраціональна поведінка індивіда в процесі прийняття рішення може бути 

пояснена похибками, спричиненими роботою емоційних зон мозку, що 

мають певний пріоритет перед когнітивними областями [9]. 

Як правило, автоматичні емоційні реакції сприяють швидкому й 

ефективному ухваленню рішень. Робота емоційної системи дозволяє 

зробити вибір між «поганими» і «хорошими» альтернативами, тобто 

здійснювати дію, яка в корені відрізняється від однозначної безумовної 

рефлекторної відповіді «стимул-реакція». Відносно нещодавно, в 

еволюційному масштабі, відбулася інтеграція емоцій (Система 1) з більш 

складними і пізніми в філогенетичному плані механізмами прийняття 

рішень – когнітивною системою цілеспрямованого поведінки (Система 2). 

Інтегральна модель, що здатна об'єднати обидві системи, була 

запропонована Е. Ролзом [197]. Відповідно до теорії Е. Ролза, інформація 

про стимули перш за все викликає мимовільну поведінкову реакцію, 

засновану на емоційній характеристиці стимулу. Якщо обробка і порівняння 

стимулів відбуваються із залученням лобової кори, то людина вербалізує дії, 

активуючи систему багаторівневого синтаксичного планування. В цьому 

випадку стає можливим рефлексивне мислення та, відповідно, 

забезпечується раціональний стиль прийняття рішення.  

Ж. Леду [139] дослідивши емоційний спосіб обробки інформації, 

запропонував так звану модель «короткого» шляху прийняття рішень 

(англійською – cognitive shortcut), згідно з якою такі емоційні центри мозку 

отримують ще не оброблений сигнал на самому початковому етапі 

переробки сенсорної інформації. Даний «короткий» шлях дозволяє 

організму реагувати на потенційну небезпеку за максимально короткий для 

нервової системи проміжок часу. Разом з тим, емоційні зони мозку також 

отримують інформацію про стимули від кортикальних областей через 

«поглиблений» шлях обробки інформації, що займає більше часу. Такий 
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рефлексивний процес прийняття рішення є несприятливо тривалим в 

екстремальній ситуації може коштувати людині життя, незважаючи на те, 

що в цьому випадку відбувається більш детальне декодування інформації. 

При цьому, на думку Ж. Леду [139], розкрив зв'язків між двома 

вищезгаданими шляхами може приводити до цілого ряду розладів. В цілому 

попередня (груба) обробка сенсорної інформації відбувається в 

нейрональних мережах, відповідальних за прийняття швидких рішень, після 

чого можлива більш детальна обробка з використанням довільної уваги. Як 

вказує В. Ключарев, дифузна природа прийняття рішення передбачає 

регулювання вагомості емоційних та раціональних компонентів залежно від 

контексту (рівень стресу, настрій), що дозволяє робити прийняття рішення 

більш пластичним. Коли необхідно швидко прийняти рішення, в дію 

вступає Система 1, випереджаючи Систему 2. Відповідно, фактор 

обмеженого часу серйозно впливає на механізм прийняття рішення. Більш 

повільний шлях обробки інформації дозволяє також корегувати автоматичні 

емоційні реакції, за умови, якщо дві системи є достатньо інтегрованими а 

автоматична та швидка система не є гіперактивованою. 

Таким чином, обидві системи – довільна і мимовільна – мають умови 

для оптимального функціонування, але встановлення балансу між ними грає 

істотну роль в гармонізації поведінки. Порушення в одній із систем може 

призвести до вибору неоптимальних стратегій. Результати 

нейропсихологічних досліджень показують, що функціонування Системи 2 

раціонального прийняття рішень тісно пов'язано з точністю обробки 

інформації Системою 1 [9].  

А. Бечара [40] наголошує, що емоційні реакції дозволяють уникати 

тих дій, які можуть призвести до невдалих наслідків, не витрачаючи часовий 

ресурс на свідому обробку інформації. Разом з тим А. Бечара встановив, що 

якщо мисленнєві процеси не будуть інтегровані з емоційною реакцією на 

стимули у ситуації вибору, то корекція поведінки з огляду на імпліцитну 
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обробку інформації не буде здійснюватися. Дослідження Е. Глейхгерхта 

[101] також вказують, що прийняття рішення являє собою комплексний 

ментальний процес та вимагає виконавчих функцій мозку, як результат 

координації ряду симультанних когнітивних процесів.  

Аналіз теоретичних позицій науковців, які займались 

концептуалізацією поняття прийняття рішення, дозволив нам визначити 

його таким чином. Прийняття рішення – це  процес  ідентифікації, 

порівняння та оцінювання альтернатив в умовах невизначеності, який 

результується у виборі.  

Узагальнюючи теоретичні розвідки провідних теорій прийняття 

рішення, можна відмітити, що організація психічних процесів, які 

забезпечують вибір, залежить від індивідуальних особливостей особи, що 

приймає рішення. Така організація, на відміну від ситуативних факторів та 

контексту задачі, закономірно відтворюється, проявляючи себе як своєрідну 

“сигнатуру” у прийнятті рішень, та залежить від особистісних диспозицій 

цієї особи.  

 

1.2. Особистісні диспозиції прийняття рішення. 

 

Окрім функціонального стану вищих психічних функцій, що 

забезпечують довільний процес прийняття рішення, суттєвим чинником 

впливу виступають індивідуально-стильові особливості прийняття рішення. 

Під стилями прийняття рішення розуміється індивідуально-типова модель 

інтерпретації та реакції на ситуації прийняття рішення [81; 111]. Врахування 

стилю прийняття рішення дозволяє зрозуміти, чому різні люди, знаходячись 

в ідентичних ситуаціях, організовують процес прийняття рішення за 

різними сценаріями. Найбільш поширеною у науковій літературі, на 

сьогоднішній день, визнають модель В. Гаррена [34; 111], в рамках якої 

виокремлюється три стилі прийняття рішення: раціональний (прийняття 
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рішень раціонально, виважено, усвідомлено), залежний (рішення 

приймаються на основі думок та очікувань інших людей) та інтуїтивний 

(рішення приймаються на основі інтуїції та емоцій) [111]. Згодом, 

дослідники С. Філіпс,  Н. Пасьенса та Х. Феррін додали до модеі В. Гаррена 

“уникаючий стиль”, що полягав в уникненні або відтермінуванні прийняття 

рішення [184].  

Л. Манн з колегами у 1989 [52] році запропонував п'ять стилів 

прийняття рішення: впевнений стиль (індивід оптимістичний стосовно своїх 

рішень та впевнений у них), пильний стиль (індивід ретельно враховує усі 

можливі варіанти перш ніж приймати рішення), стиль паніки (надпильний 

стиль, полягає в індивідуальній схильності до паніки та стресу під час 

прийняття рішення), уникаючий (індивідуальна тенденція до прокрастинації 

рішень) та делегуючий стиль (індивід не вирішує власні проблеми та 

спирається на інших людей у прийнятті рішень). Дані стилі відносяться до 

двох категорій – адаптивні,  (оптимістичний та пильний стилі) та 

дезадаптивні (панічний стиль, уникаючий стиль та делегуючий стиль) [142]. 

І хоча В. Гаррен та інші автори зазначали, що раціональний стиль прийняття 

рішення є певним “еталонним” стилем, ця позиція критикувалася у 

подальших дослідженнях. 

В. Гаррен [111] та ряд інших авторів [68; 151] вказували на те, що 

раціональний стиль прийняття рішень є ідеальним стилем; інші вказували, 

що ефективність конкретного стилю рішення залежить від контексту, 

культури і особистісних змінних, так само, як і від типу самої задачі 

(кар'єрні рішення, вибір університету, вирішення конкретних особистісних 

проблем тощо). Дослідження В. Мау [152] вказують, що раціональний стиль 

прийняття рішення не виступає єдиним предиктором життєвого успіху та 

якості життя, впливаючи на ефективність лише окремих аспектів прийняття 

рішення. Автор наголошує, що найбільш сприятливою для ефективності 
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рішень індивіда буде збалансоване комбінування раціонального та 

інтуїтивного стилю прийняття рішення.  

Тривалість між вибором і отриманням винагороди, а саме моментом 

ухвалення вибору і його наслідків у часовій перспективі є ще одним 

важливим параметром, який регулює процес прийняття рішення [240]. В 

контексті дослідження короткотермінових та довготермінових наслідків 

вибору виокремлюється концепція часового дисконтування – тенденція 

надавати непропорційно більшої переваги винагороді «тут і зараз» 

порівняно з більшою винагородою, відкладеною у часі [142], вказує на те, 

що питома цінність альтернативи залежить від часового проміжку, на якому 

її можна отримати. Ми припускаємо, що чутливість фактору часу та до 

часового дисконтування може варіюватися індивідуально, на рівні 

особистісних диспозицій. Інтенсивно вивчався також феномен часового 

дисконтування (temporal discounting) –  Це припущення, в цілому, 

грунтується на теорії часової перспективи Ф.Зімбардо, згідно з якою 

індивідуальне сприйняття часу впливає на особливості перебігу процесів 

сприйняття, емоцій та когніцій [246]. 

Дезадаптивною стратегіє процесу прийняття рішення, вважається 

також зволікання або «прокрастинація», що полягає в відтермінуванні 

діяльності через складність у прийнятті рішення, викликану мотиваційним 

конфліктом[108]. Дослідники пояснюють таку поведінку як спосіб боротьби 

з тривогою, що виникає, коли людина розпочинає чи завершує деяке 

завдання чи задачу, стоїть  перед важливим вибором [221]. Разом з тим, 

схильність до прокрастинації асоціюється з низькою самооцінкою здатності 

приймати правильні рішення [202]. Новітні дослідження доводять, що для 

того, щоб тривога змусила людину відкласти прийняття рішення чи 

виконання завдання, людина має бути достатньою мірою 

імпульсивною[109]. Позитивною стороною зволікань вбачають у здатності 

виявити реальну мотивацію людини та вказати на наявний мотиваційний 
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конфлікт в діяльності. Крім того, особистісна тривожність прямо впливає на 

специфіку вирішення задачі. У дослідженні С. Вайта ін. [235] щодо впливу 

неправильних реакцій на людей з різними рівнями тривожності у було 

зроблено висновок, що після помилки люди з високою тривожністю 

реагують більш обережно (очевидно, у збільшенні межового поділу), тоді як 

люди з низькою тривожністю цього не роблять. Це вказує на вплив 

індивідуальних особливостей, в даному випадку, пов'язаних з особистісною 

тривожністю, на прийняття рішення. Завдяки прокрастинації прийняття 

рішення відтерміновується. Стрес прийняття рішення, уникнення якого і 

призвело до зволікань, як правило посилюється, час виконання завдання 

суттєво знижується, що часто може відобразитися на якості рішення, його 

раціональності та адаптивності.  

Малоадаптивною стратегією чи «копінгом» прийняття рішення є 

уникнення вибору [244]. Насамперед, це зумовлено захисною реакцією на 

стрес [65]. Варіативність стратегії уникнення полягає в трансформації, 

ігноруванні умов, що призвели до проблемної ситуації, зміні перцептивного 

фільтру на повну нейтралізацію сприйняття елементів проблеми [18]. 

Попередній аналіз дозволив виокремити також особистісні диспозиції, що 

описують специфіку прийняття рішення більш детально. М. Корнілова 

виокремлює серед особистісних факторів прийняття рішення схильність до 

ризику – ступінь індивідуальної схильності та готовності діяти за умов 

негарантованого успіху та особистісну раціональність – тенденцію до 

планування та ретельного аналізу альтернатив [12].  

Іншим параметром, пов'язаним зі стильовою особливістю прийняття 

рішення, є особистісна здатність діяти та приймати рішення в умовах 

невизначеності. Низька толерантність до невизначеності проявлятиметься як 

тенденція сприймати невизначеність як стресовий фактор, що негативно 

відображається на когнітивній продуктивності людини [177].  Дослідження 

М. Дугаса та ін. [93]  демонструють, що дефіцитарна толерантність до 
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невизначеності грає значущу роль в розвитку тривожних розладів. Це, в 

свою чергу, може призвести до використання малоадаптивних копінг-

механізмів для подолання цієї тривоги, прикладом яких слугує явище 

залежності від ПАР [100].  

Важливо відзначити, що поведінка регулюється також моральними 

категоріями, що знаходяться в прямій залежності від загальноприйнятих 

соціальних норм. Вплив інших людей на поведінку індивіда прийнято 

називати соціальним впливом, а загальноприйняті нормативні патерни 

поведінки – соціальними нормами [68]. Одним з найбільш відомих 

феноменів соціального функціонування є конформізм, що визначається як 

зміна поведінки або думки в напрямку, заданому поведінкою більшості. При 

аналізі конформної поведінки соціальні психологи виокремлюють наступні 

мотиваційні основи: прагнення правильно інтерпретувати навколишню 

дійсність, так само як і бажання поводити себе адекватно ситуації (1), 

мотивацію отримання схвалення з боку інших людей (2), а також прагнення 

підтримати позитивне уявлення про самого себе (3), зберігаючи так звану 

«Я-концепцію» [65]. Цілеспрямована поведінка вимагає контролю за 

результатами, тобто постійного зворотного зв'язку [165], в результаті якого 

успішні поведінкові акти закріплюються індивідом та в майбутньому будуть 

застосовуватися частіше, а помилкові виправляються. Іншими словами, 

помилки вказують на необхідність зміни поведінки і таким чином 

спонукають до навчання.  

Результати  досліджень прийняття рішення та соціальної поведінки 

[54, 131] вказують на те, що конформність являє собою автоматичну 

реакцію (схожу з Системою 1). Автоматичне коригування поведінки 

відповідно думки більшості може ґрунтуватися на більш точному 

моделюванні реальності групою людей в порівнянні з окремими індивідами 

[243] та може мати пристосувальне значення в еволюції. Р.Докінз [80] 

висунув припущення про існування еволюційно стабільної поведінки 
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більшості, що постійно тестується еволюцією, а значить, є оптимальною в 

даних умовах навколишнього середовища. В результаті найбільш 

раціональним рішенням може вважатися рішення слідувати за більшістю. 

Згідно з поглядами Р. Докінза кожен індивідуум намагається максимізувати 

свою особисту вигоду і «конформізм» – максимально ефективна стратегія 

поведінки для природного відбору [80]. Відповідно, при дослідженні 

прийняття рішення доцільним буде враховувати соціальний контекст задачі 

та індивідуальну чутливість до культурних норм.  

 Крім перелічених вище диспозицій особистості, приналежність яких 

до процесу прийняття рішення є більш явною, більш загальні особистісні 

риси також можуть виступати у якості диспозицій прийняття рішення. Як 

зазначає К. Дьюбері [85], стилі прийняття рішення, як і особистісні фактори, 

сутнісно визначають варіативність прийняття рішення та його наслідків. 

При цьому  суто когнітивні стилі не мають такого значного впливу на 

формування стилю прийняття рішення, як особистісні характеристики, 

тобто стилі прийняття рішення є похідною від особистісних диспозицій. З 

огляду на це, дослідження прийняття рішення закономірно поєднують з 

дослідженням особистості. 

 “Велика п'ятірка”, або п'ятифакторна теорія особистості, є найбільш 

розробленою та популярною особистісною концепцією серед дослідників 

[125]. Згідно даної теорії особистості, будь-яка особистість може бути 

повною мірою охарактеризована за допомогою п'яти основних факторів, які, 

в свою чергу, можуть дивергентно поділятися на дрібніші особистісні риси 

[83], що більшою чи меншою мірою пов'язані з окремими психічними 

процесами та життєвими ситуаціями. Роль компонентів пятифакторної 

теорії особистості у процесі прийняття рішення достатньо визначена. 

Наприклад, високий “нейротизм” негативно впливає на ефективність 

прийняття рішення в умовах ситуаційного тиску [53], “сумлінність” (англ.: 

conscientiousness) позитивно впливає на здатність фокусуватися на завданні 
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під час прийняття рішення та має зворотній зв'язок зі здатністю до 

екстраполяції навичок прийняття рішення між різними видами та типами 

задач [223]. “Відкритість досвіду” та “Екстраверсія” позитивно пов'язані з 

тенденцією робити спонтанні та інтуїтивні вибори, “Схильність до згоди” 

асоційована з суб'єктивною вагомістю соціального впливу на процес 

прийняття рішення [197]. Попри те, що кожен окремий фактор являє собою 

глобальний особистісний домен, індивідуальна варіативність, в тому числі і 

в стилі прийняття рішення, забезпечується і крос-детермінацією цих 

факторів [119].  

 

1.3 Особистісні диспозиції у структурі психологічних чинників 

прийняття рішення в осіб, залежних від ПАР 

 

 Процес прийняття рішення за рядом процесуальних аспектів є 

похідним від індивідуальних особливостей особи, що приймає рішення, 

зокрема – її особистісних диспозицій. Індивідуальні особливості індивіда 

впливають на мотиваційну складову вибору, суб’єктивну цінність, на 

стратегію прийняття рішення, схильність до дезадаптивних процесів у 

прийнятті рішення та чутливість до ситуаційних чинників, на кшталт стресу. 

В свою чергу, умови життя індивіда, вроджені та набуті психопатології 

можуть виступати чинниками специфічних змін процесу прийняття 

рішення. Серед цих чинників специфічних змін у прийнятті рішення є 

залежність від ПАР. 

Залежність можна визначити як втрату контролю над вживанням ПАР, 

або нав'язливий пошук та прийом наркотиків, незважаючи на несприятливі 

наслідки для індивіда [168]. Залежність виникає внаслідок зловживання 

ПАР і, як правило, вимагає повторного її вживання. На розвиток цього 

процесу значним чином впливають як генетичний склад людини, так і 



37 

 

психологічний та соціальний контекст, в якому відбувається вживання. 

Однак залежність в минулому розглядалася здебільшого як моральний збій 

та слабкість волі.  

В кінці XVIII століття Б. Раш дотримувався думки, що залежність є 

"хворобою волі". З цієї точки зору, залежність від ПАР розглядається як 

моральний стан, викликаний слабкою волею залежних осіб [121]. На 

сьогоднішній день, спираючись лише на цю ідею, складно пояснити усі 

випадки залежності від ПАР. Прийняття цієї ідеї означало б, що індивід 

усвідомлює, що вживання ПАР є шкідливим для нього, а сила волі б 

визначала його здатність або нездатність до опору вживанню. Однак 

вживання ПАР не обов'язково може супроводжуватися усвідомленням 

можливих ризиків, пов'язаних з такою поведінкою або мотиваційним 

конфліктом між бажанням вживати ПАР та намаганням відмовитися від 

них. 

Уявлення про слабку волю залежних від ПАР на сьогоднішній день 

вже не є панівним. Зокрема, з точки зору Б. Братуся [3], вольові процеси,  

зазнають не стільки кількісного зниження, скільки якісного викривлення. 

Наприклад, в ситуаціях, коли доступ до бажаної ПАР є ускладненим, 

залежний індивід може проявити вольові якості у повній мірі задля того, 

щоб добути ПАР, однак зовсім не мати мотиву для того, щоб утримуватися 

від вживання. Таку мотиваційну зміну можна охарактеризувати як зміщення 

мотиву на мету. Від початку розвитку залежності, ПАР слугувала засобом 

для досягнення певних цілей, частіше за все – бажаних психофізіологічних 

станів, проте поступово, вже сама ПАР починає грати роль провідної 

мотивації. Вживання ПАР, з сточки зору Б. Братуся, перебудовує ціннісну 

структуру особистості, не лише роблячи ПАР найбільш вагомою 

мотивацією, а й змінюючи сенс інших видів діяльності в решті сфер життя.  
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І. Лисенко вказує [18] , що вживання ПАР виступає мотиваційною 

домінантою, що має тенденцію витісняти всі інші мотиви, які попередньо 

могли бути значущими для особистості. 

Ще менше узгоджується уявлення про слабку волю залежних та їх 

низьку усвідомленість з концепцією раціональної залежності ПАР Г. Бекера 

та К.Мерфі [43], яка пояснює мотивацію вживання ПАР як свідомий вибір 

індивіда, з урахуванням негативних наслідків цієї поведінкової практики 

[245]. Теорія раціональної залежності полягає в тому, що залежний індивід, 

який приймає рішення про вживання ПАР, усвідомлює для себе перевагу 

позитивних наслідків від вживання ПАР над негативними наслідками. 

Вживання ПАР в такому випадку виступає не як імпульсивна та необдумана 

дія, а як результат аналізу власних потреб та мотивів.  

Разом з цим, широке поле доказів вказує на те, що зловживання ПАР 

пов’язане з певними патологічними факторами та низьким суб’єктивне 

благополуччям індивіда. Зокрема, вживання ПАР збільшує ризик 

суїцидальних спроб [133, 158], крім того зловживання алкоголем пов’язане з 

самопошкоджуючою поведінкою [166], зокрема серед українських підлітків 

[51]. Зловживання канабісом значуще пов’язане з суїцидальними спробами у 

підлітків [59]. Відповідно, патологічні психологічні аспекти у зловживанні 

ПАР та залежності від ПАР наявні, проте уявлення про патопсихологію 

вживання ПАР постійно модифікується. 

Зміни наукового погляду на феномен залежності ілюструється 

змінами у DSM (Діагностичний і статистичний посібник з психічних 

розладів). У першій редакції DSM [28], що була прийнята у 1952 р. 

залежність від ПАР виступає як симптом розладу особистості або 

органічних порушень мозку, психотичних розладів, психофізіологічних 

розладів, а психоневротичні розлади, пов'язані із залежністю, 

класифікуються як вторинний діагноз. Дане тлумачення ставить під сумнів 
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дієздатність особи, залежної від ПАР, в цілому, та її здатність приймати 

рішення свідомо та зважено - зокрема. 

Друга редакція DSM [29], ухвалена у 1968 р., визначає окрему 

категорію пацієнтів із залежністю від ПАР, вказуючи серед основних 

симптомів синдром відміни та потребу у вживанні без об'єктивної причини, 

наприклад, вживання лікарських препаратів в рамках курсу лікування. Таке 

уявлення уже відокремлює залежність від тяжкої психопатології, однак 

вказує на проблемну ірраціональну поведінку індивіда. 

Третя редакція DSM [30], що набула чинності у 1980 р., визначає 

залежність від ПАР як ускладнену форму розладу зловживання ПАР, яка 

для діагностування вимагає наявності фізіологічної залежності. Критеріями 

такої залежності можуть виступати толерантність та синдром відміни. 

Патологічне зловживання ПАР, спричиняє порушення соціального чи 

професійного функціонування. У цій редакції DSM, яка, власне, відображає 

зріз суспільних та наукових поглядів на феномен залежності, дезадаптивна 

поведінка особи бачиться як така, що впливає на інші сфери життя, а не 

тільки на патологічну поведінку зловживання ПАР.  

Четверта редакція DSM [31], прийнята у 1994 р.,  характеризується 

модифікацією погляду на залежність від ПАР через врахування когнітивно-

поведінкових особливостей людини. Як  істотну особливість залежності від 

ПАР пропонується розглядати сукупність когнітивних, поведінкових та 

фізіологічних симптомів, які вказують на те, що індивід продовжує вживати 

речовину, незважаючи на значні проблеми, пов'язані з цим аспектом 

поведінки. Таке розуміння вже прямо вказує на необхідність врахування 

порушень у функціонуванні когнітивної сфери та у прийнятті рішення, 

оскільки ставиться під сумнів здатність індивіда усвідомлювати значні 

негативні наслідки від вживання ПАР, а отже і той момент, коли шкода, яку 

спричиняє ПАР переважає над суб'єктивною користю. 
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 П’ята редакція DSM [32], яка вийшла у світ у 2013 р. і є на 

сьогоднішній день останньою, ґрунтує діагностику залежності від ПАР на 

патологічних закономірностях поведінки, що пов'язані з вживанням ПАР. 

Розвиток синдрому, специфікований вживанням тієї чи іншої речовини, 

наприклад, поведінкова активація та афектація внаслідок прийому 

речовини-стимулятора чи седативний ефект від вживання морінових 

препаратів. Зміни поведінки пояснюються фізіологічним впливом речовини 

на центральну нервову систему. Феномен залежності від ПАР викликає 

клінічно значущі проблеми або порушення в соціальній, професійній та 

інших важливих сферах функціонування індивіда. 

 Оскільки розвиток синдрому залежності специфікований вживанням 

тієї чи іншої речовини, прийняття рішення також зазнаватиме специфічних 

змін, пов'язаних з ефектами дії конкретної ПАР.  

Наведена зміна у підходах до  діагностичних критеріїв ілюструє 

значущі зміни у визначенні феномену залежності від DSM-I до DSM-V. В 

DSM-I залежність виступає наслідком особистісних відхилень, в DSM-II 

залежність пояснюються через психобіологічні конструкти (вживання за 

звичкою, чітке відчуття необхідності вжити ПАР). В DSM-III відбувається 

розмежування залежності від ПАР та зловживання ПАР і продовження 

зміни акценту від “проблемної особистості” до психобіологічного розладу. 

В DSM-IV, окрім психофізіологічних факторів, пов'язаних із залежністю, 

зауважуються також когнітивні фактори. Ця тенденція збереглася і в DSM-

V,  де психобіологічні зміни зростають пропорційно зниженню когнітивного 

контролю над вживанням ПАР.  

Співставляючи фізіологічний та психологічний компонент 

залежності, варто зазначити, що  спроби  вирішити проблему шляхом 

медико-біологічного впливу є малоефективним 22], разом з цим, зростає 

увага до мотиваційних факторів залежності. ПАР первинно можуть 

слугувати засобом непрямого забезпечення певних особистісних функцій – 
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атарактичних, седативних, ейфоризуючих, комунікативних, та згодом 

закріплюються в якості основної цінності . З певного моменту ПАР виступає 

єдиним джерелом задоволення потреби у активації, релаксації, збудженні та 

необхідною умовою забезпечення комунікативної потреби [24]. Відповідно, 

подібні ціннісні та функціональні зміни не можуть не відображатися на 

процесі прийняття рішення. При цьому сучасні дослідження вказують на 

зміну в особистісній структурі – на рівні пізнавальних процесів 

спостерігається зниження якості процесів пам’яті та мислення на тлі 

збереження інших пізнавальних процесів, на рівні вольової сфери – 

порушення процесів індивідуальної саморегуляції [19].  

А. Бечара [37] пояснює явище залежності від в руслі 

двокомпонентної теорії прийняття рішення: залежність від ПАР є 

результатом втрати балансу між двома автономними, проте інтегрованими 

мозковими системами, що модерують прийняття рішень: 1) імпульсивною 

імпліцитною, що обробляє інформацію про можливу користь та шкоду 

імпліцитно і в масштабі короткотермінових перспектив (тут і зараз); 2) 

рефлексивною експліцитною системою, що дозволяє оцінювати корисність 

чи шкоду усвідомлено в довготерміновій перспективі, та комплексно 

розглядати широкий спектр наявних альтернатив. Автор припускає, що 

ПАР, за умови тривалого їх вживання, можуть посилити імпульсивну 

систему, тим самим роблячи її домінуючою. Імпульсивна система може 

спотворювати або захоплювати когнітивні ресурси, необхідні для 

нормального функціонування рефлексивної системи і для реалізації сили 

волі у протистоянні наркотикам [37]. Таким чином, взаємодія імпульсивної 

та рефлексивної системи, а саме домінування однієї над іншою можна 

розглядати як один із ключових факторів прийняття рішень, за яким 

спостерігається принципова відмінність процесу прийняття рішень в осіб із 

залежністю від психоактивних речовин.  



42 

 

За останні декади було виявлено, що широкий спектр ПАР від 

алкоголю, до кокаїну мають потужний вплив на регуляцію простих та 

базових форм поведінки, опосередковуючи активність емоційної системи. 

Як підтвердження цієї тези можна навести експеримент, в якому щури, що 

отримували препарат-блокатор дофамінових рецепторів, поступово 

переставали вживати їжу [45]. Тобто вживання ПАР, що впливало на 

відчуття задоволення, мало вплив і на мотивацію задоволення базових 

потреб вищого пріоритету. При цьому, стимуляція зон емоційної лімбічної 

зони мозку, на які також впливає більшість ПАР, дозволяє підкріплювати 

певні форми поведінки. В іншому експерименті зі щурами дії, що 

призводили до сильної біохімічної стимуляції центрів задоволення 

отримували найвищий поведінковий пріоритет [185].  

Відповідно, довгий час вживання ПАР пояснювалося виключно 

гедоністичною мотивацією. Згодом, дослідження Л. Бечери [36] та В. 

Шульца [206, 207] модифікували це уявлення, вказуючи на те, що 

залежність розвивається не стільки через гедоністичну мотивацію вживання 

ПАР, скільки через вплив ПАР на механізми научіння та закріплення 

поведінки. Научіння робить вживання ПАР поведінковим автоматизмом, що 

має вищий пріоритет, ніж пошук інших поведінкових альтернатив. Таким 

чином, вживання ПАР стає поведінкою з високим пріоритетом в результаті 

научіння та закріплення, при тому, що психоактивні речовини це научіння 

посилюють та прискорюють, а гедоністична мотивація може грати більш 

значущу роль на перших стадіях вживання ПАР, коли научіння ще не 

відбулося. 

 В контексті прийняття рішення стосовно вживання чи відмови від 

психоактивної речовини, важливу роль гратиме не лише суб'єктивна 

корисність ПАР, як умова гедоністичних переживань, а й доступність цієї 

поведінки, як найбільш простого та короткого шляху задоволення 

особистісних потреб, або ж як копінгу “за замовчуванням”. Беручи до уваги 
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те, наскільки масштабні зміни психічних процесів відбуваються внаслідок 

розвитку залежності від ПАР, варто також визначити можливі специфічні 

дипозиції, що передували вживанню ПАР. 

У більшості теорій [25] виникнення залежної поведінки 

виокремлюють два основні джерела розвитку зловживання наркотичними 

речовинами: позитивне підкріплення, пов'язане з гедоністичним ефектом від 

нових відчуттів (наприклад, пожвавлення від кокаїну або метамфіну) та 

негативне підкріплення, пов'язане з ефектом зменшення негативних 

суб’єктивних відчуттів, прикладом чого може слугувати знеболюючий 

ефект морфієвих препаратів [134]. Фактори особистості, такі як 

тривожність, депресивність, імпульсивність, а також пошук стимуляції, 

були пов'язані зі зловживанням та залежністю від ПАР [210; 242]. 

Тривожність та депресивність визначають чутливість до ефектів зменшення 

суб’єктивно негативних відчуттів, в той час як імпульсивність та пошук 

стимуляції визначають чутливість до позитивних підкріплень. 

Розглянемо особистісні диспозиції, що визначають ступінь ризику 

розвитку залежності більш детально. Тривожність, як особистісна риса, 

визначає схильність до тривожних розладів, включаючи панічні атаки 

[146; 205]. Стан тривоги визначається як переживання суб'єктивно 

неприємних емоцій та страху стосовно очікуваних поді [79]. Мотив 

мінімізації тривоги може спонукати до використання та зловживання 

бензодіазепіновими препаратами, а також до збільшення обсягів 

споживання алкоголю [219, 220]. Алкоголь сприймається як копінг для 

подолання негативних емоцій [71, 219]. Подальші дослідження також 

вказали на зв'язок тривожності та зловживання канабісом [130]. 

Депресивність асоціюється з ризиком поступового розвитку 

алкогольної залежності, зокрема для жінок [113, 117]. Вживання алкоголю 

виступає як копінг для зменшення суб’єктивно-неприємних думок та 

відчуттів. Зловживання алкоголем є більш поширеним серед хворих на 
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депресивні розлади, порівняно з генеральною сукупністю [224]. Відповідно, 

депресивність визначає чутливість до речовин, що викликають 

аналгетичний ефект – алкоголю та опіатів.  

Пошук стимуляції – це особистісна риса, що характеризується 

поведінковою орієнтацією на отримання різноманітних, нових та 

комплексних та інтенсивних відчуттів та переживань, що поєднується з 

готовністю брати ризики за таку поведінку [247, 248]. При цьому, ризик сам 

по собі не є істотною частиною ознаки, а є лише супутнім явищем активного 

пошуку стимуляції, оскільки деякі способи отримання сильних переживань 

не пов'язані з ризиком. Ризик не обов'язково усвідомлюється індивідом 

повною мірою та може ігноруватися, толеруватися  та мінімізуватися ним, а 

в окремих випадках і сам виступати як джерело сильної стимуляції [248]. 

Високий рівень за шкалою “пошук стимуляції” М. Цукермана 

асоціюється також зі знеціненням ризиків потенційної шкоди від вживання 

ПАР [97]. ПАР, за рахунок біохімічного впливу на нервову систему, може 

викликати сильні переживання, що не завжди будуть супроводжуватися 

усвідомленням ризику. Наприклад, пошук стимуляції асоціюється з 

алкогольною залежністю через мотивацію отримання ейфоричних ефектів 

від алкоголю [67; 68; 172; 218]. Шкідливий вплив ПАР на здоров'я може 

проявлятися поступово, а нелегальний статус більшості ПАР та супутні 

законодавчі проблеми від вживання ПАР не завжди виступають для індивіда 

істотним фактором ризику. Разом з тим, пошук стимуляції, як особистісна 

диспозиція, характеризує деякі аспекти прийняття рішення. Пошук 

стимуляції пов’язаний з активністю системи винагороди в мозку [84] і 

відповідає, перш за все, за чутливість до підкріплення від ПАР зі 

стимулюючим ефектом (наприклад: амфетаміни, кокаїн) [239]. 

Для залежних осіб характерним є знижений поведінковий контроль 

та підвищена імпульсивність [75; 77; 106]. Поведінковий контроль 

здійснюється через виконавчі функції, що включають абстрактне мислення, 
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мотивацію, планування, увагу до завдань та гальмування імпульсивних 

відповідей. Імпульсивність описується як поспішна, неспланована 

поведінка, при якій наслідки власних рішень не враховуються індивідом 

ретельно  [163; 238]. Спираючись на це визначення, в деяких випадках 

імпульсивність може виступати оптимальної стратегією прийняття рішення, 

зокрема в ситуації, коли рефлексивний та зважений контроль власної 

поведінки обмежується часом або ситуаційною невизначеністю. 

При цьому в більшості випадків високий рівень імпульсивності є 

дезадаптивним та призводить до несприятливих наслідків, таких як 

схильність до швидких, незапланованих реакцій на внутрішні чи зовнішні 

подразники з недостатнім або відсутнім урахуванням негативних наслідків 

цих реакцій [163; 188]. Імпульсивність концептуально розділяють  

щонайменше на три різні форми: імпульсивність як рису, імпульсивність 

поведінки та імпульсивність вибору [94; 163]. Імпульсивність асоційована з  

дефіцитом виконавчих функцій мозку [110], зокрема тенденцією не 

відтерміновувати задоволення та не враховувати довготривалої перспективи 

у прийнятті рішень [215]. Дисфункційна імпульсивність включає дефіцит 

уваги, відсутність рефлексії та / або нечутливість до наслідків, що 

проявляється у випадку залежності від ПАР [94; 82].  

Дефіцит саморегуляції, характерний для імпульсивної поведінки, 

впливає на ризик розвитку залежності через зниження здатності індивіда 

контролювати раптовий потяг до вживання ПАР. Імпульсивність пов’язана з 

ризиком розвитку залежності у підлітковому віці [190]. Хронічне 

зловживання етанолових препаратів знижує індивідуальну здатність до 

поведінкового самоконтролю [82; 171]. Разом з цим, індивідуальний рівень 

імпульсивності є вагомим чинником ефективності реабілітації від ПАР, 

оскільки впливає на здатність індивіда відгальмовувати поведінку, пов'язану 

зі вживанням ПАР [161]. Нейротоксичність більшості ПАР поступово 

знижує здатність індивіда точно оцінювати власний стан та негативні 
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наслідки від вживання ПАР [231], оскільки пов'язані зі зловживанням 

процеси нейродегенерації пошкоджують ділянки мозку, що забезпечують 

рефлексію власних когнітивних процесів. Крім того, порушення здатності 

до усвідомлення власного стану призводило залежних від ПАР до проблем у 

вирішенні завдань з прийняття рішення: такі досліджувані демонстрували 

або надмірну впевненість у власному хибному виборі, або навпаки, 

занижену впевненість у правильному виборі [115]. Ефект загального 

когнітивного зниження та метакогнітивних навичок спостерігається навіть в 

осіб, що значний час утримувалися від вживання ПАР [164, 191], що 

виключає безпосередній вплив речовини на нервову систему та вказує на її 

стійке пошкодження.  

Вживання ПАР є вибором з короткотривалими позитивними 

наслідками, але довготермінові негативні наслідки трактуються як 

патологічні [232]. Відповідно, індивідуальна часова перспектива 

регулюватиме чутливість до короткотермінових та довготермінових 

наслідків вибору поведінки, пов'язаної зі вживанням ПАР –  при більшій 

орієнтації на майбутнє негативні наслідки від вживання будуть більш 

вагомими для індивіда, ніж у випадку, коли поведінкова регуляція 

здійснюватиметься з огляду на короткотермінову часову перспективу. А. 

Вердехо-Гарсія [232] вказує на те, що когнітивні дисфункції внаслідок 

вживання ПАР можуть бути відображені на трьох стадіях: 1) побудові 

вподобань, що виступатимуть як  критерії оцінки поведінкових альтернатив; 

2) вибору, що включатиме в себе мотиваційні процеси, процеси 

саморегуляції та гальмування реакцій; 3) обробки зворотного зв'язку, що 

впливатиме на поведінкове научіння. Чутливість до ефекту ПАР 

збільшуватиме пріоритетність поведінки, пов'язаної з її вживанням. Це 

викликатиме зміни мотиваційної ієрархії, роблячи вживання ПАР 

центральним мотивом. Зниження процесів саморегуляції робить менш 

ефективними спроби припинити вживати ПАР та шукати компенсаторні 
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альтернативи, не пов'язані з ПАР. Підкріплення поведінки вживання ПАР, 

додатково посилене біохімічним впливом речовини, збільшує її 

пріоритетність для індивіда в подальшому. 

Крім того, зловживання наркотиками негативно впливає на 

когнітивно–поведінкові механізми, що беруть участь у процесі прийняття 

рішень, такі як: імпульсивність, схильність до ризику, чутливість до зовні 

привабливих стимулів [232]. 

Наявність специфічних похибок у прийнятті рішень залежними 

особами проявляється у їх часовій перспективі. Дослідження Ф. Зімбардо 

[129] вказують на те, що особи, які зловживають вживають алкоголем та 

наркотичними препаратами, мають здебільшого орієнтовану на теперішнє 

часову перспективу, тобто більше послуговуються критерієм корисності 

“тут та зараз”. Орієнтація на майбутнє, навпаки, мала негативний зв'язок з 

вживанням ПАР, при чому цей зв'язок був слабшим, ніж зв'язок з 

вираженістю часової орієнтації на теперішнє. Орієнтація на теперішнє та 

підкріплення “тут і зараз” залишалася значущим чинником вживання ПАР 

навіть за умов контролю інших змінних, що значуще асоційовані зі 

вживанням ПАР. 

 На важливу роль часової перспективи прийняття рішення у вживанні 

ПАР вказують також дослідження А. Блек [46], що підтвердили позитивний 

зв'язок між залежністю та феноменом часового дисконтування. Разом з цим, 

психокорекційні та тренінгові інтервенції, спрямовані на підвищення 

навичок менеджменту фінансів у довготривалій перспективі, знизили 

схильність до часового дисконтування, що, в свою чергу, знизило частоту 

вживання ПАР. А. Бечара [41] встановив, що залежним від ПАР притаманна 

так звана “когнітивна міопія”, тобто знижена чутливість до віддалених 

наслідків власних рішень. Перераховані похибки прийняття рішення можуть 

бути наявні в індивіда преморбідно, до розвитку залежності, як прояв 

особистісних диспозицій. При цьому ці похибки посилюються внаслідок 
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ефекту вживання ПАР. Окремим випадком похибок прийняття рішення 

може бути явище рецидиву вживання наркотиків при попередньому виборі 

індивіда припинити вживати ПАР. 

Попередні дослідження також вказують на притаманні залежним від 

ПАР стратегії прийняття рішення. Зокрема, Дж. Філіпс та Р. Огіл [183] на 

вибірках студентів показали, що досліджувані в зоні ризику розвитку 

алкоголізму, були менш схильні до “пильності”, тобто до продуктивної 

стратегії прийняття рішення, більш схильні до “прокрастинації вибору” і 

негативно оцінювали власну здатність до прийняття рішення. Також 

досліджувані в групі ризику алкогольної залежності не продемонстрували 

значимих відмінностей за параметрами “уникнення” вибору та 

“надпильності”. Досліджувані з поведінковою залежністю від азартних ігор 

демонстрували вищу “надпильність”. Схоже дослідження [105] з оцінки 

стратегій прийняття рішення показало, що в осіб зі сформованою 

залежністю від ПАР нижча пильність, порівнянно з контрольною групою, 

крім того, залежні досліджувані демонстрували вищу прокрастинацію. На 

вибірці залежних від ПАР не було виявлено групових відмінностей за 

параметрами “уникнення” та “надпильності”.  

Для виявлення специфічного впливу саме зловживання ПАР на 

прийняття рішення, доцільно порівнювати їх з особами ненаркотичної 

залежності, наприклад з інтернет-залежними особами. Таке порівняння 

дозволить виокремити специфічну симптоматику, спричинену дією ПАР від 

психологічних змін внаслідок поведінкового розладу. Дослідження Ч. Ко 

[132] за допомогою Айовського карткового тесту ілюструють, що особи, 

залежні від ПАР є 1) менш чутливими до майбутнього, 2) демонструють 

нижчу здатність змінити поведінку в результаті негативного зворотного 

зв'язку, 3) є гіперчутливими до виграшів (позитивні наслідки вибору) та 

приділяють менше уваги своєму програшу (негативним наслідкам вибору). 

Результати дослідження Ко вказують на суттєві відмінності між специфікою 
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прийняття рішення в осіб з поведінковою залежністю та залежністю від 

ПАР. Найвірогідніше, токсичний вплив психоактивної речовини здійснює 

стійкий та суттєвий вплив на когнітивні механізми прийняття рішення, 

змінюючи їх динаміку.  

Висновки до розділу 1 

1.  Прийняття рішення – це  процес  ідентифікації, порівняння та 

оцінювання альтернатив в умовах невизначеності, який результується у 

виборі. Організація психічних процесів, які забезпечують вибір, залежить 

від індивідуальних особливостей особи, що приймає рішення. Така 

організація, на відміну від ситуативних факторів та контексту задачі, 

закономірно відтворюється, проявляючи себе як своєрідна “сигнатура” у 

прийнятті рішень, та залежить від особистісних диспозицій цієї особи.  

2. Прийняття рішення є результатом дифузної аккумуляції 

інформації, яка визначає корисність поведінкових альтернатив. Регуляцію 

та обробку цієї інформації забезпечують функціонально різні системи: а) 

імпліцитна емоційна та б) експліцитна рефлексивна. Характер роботи цих 

систем залежить від низки індивідуальних особливостей, які можна 

розглядати як особистісні диспозиції прийняття рішення. 

3. Особистісні диспозиції можуть виявлятися як в адаптивних, так 

і в неадаптивних стилях прийняття рішення. На ефективність прийняття 

рішення значною мірою впливають: сенситивність до невизначеності та 

стресу, імпульсивність, схильність до ризику та нездатність враховувати 

довготривалі наслідки власної поведінки.  

4. Залежність від ПАР пов'язана з порушенням балансу між 

імпліцитною, емоційною та експліцитною, рефлексивною системами 

прийняття рішення. Це порушення балансу полягає в домінуванні 

імпліцитної системи над експліцитною. 
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5. Залежність від ПАР пов'язана з низкою специфічних 

індивідуальних чинників.  Психологічна структура прийняття рішення 

особами, залежними від ПАР, включає перелік дезадаптивних механізмів і 

стратегій. Ці механізми посилюються при зміні мотиваційно-поведінкової 

сфери особистості внаслідок розвитку залежності від ПАР.  

Основні наукові результати розділу опубліковані у статтях  

“Самооцінювання стратегій прийняття рішень у осіб залежних від 

психоактивних речовин” та “Psychological structure of decision making 

process of individuals with substance addiction” 7; 78. 
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РОЗДІЛ 2  

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОСОБИСТІСНИХ ДИСПОЗИЦІЙ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

ОСОБАМИ, ЗАЛЕЖНИМИ ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН 

 

2.1 Емпірична модель дослідження особистісних диспозицій 

прийняття рішення особами, залежними від психоактивних речовин. 

 

Теоретичний аналіз в предметному полі вивчення процесу прийняття 

рішення у особами, залежними від ПАР, проведений у розділі 1, дозволив 

виокремити основні орієнтири спрямованості емпіричного дослідження та 

зробив можливим створення узагальненої гіпотетичної структури процесу 

прийняття рішення у залежних від ПАР.  

 

Рис. 2.1 Теоретична модель дослідження особистісних диспозицій 

прийняття рішення особами, залежними від пар. 
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Беручи до уваги розгалуженість та гетерогенність процесу прийняття 

рішення та його підпорядкованість численним об'єктивним та суб'єктивним 

змінним, доцільним вважається створення структурної моделі цього 

когнітивного процесу з опорою на [126, 159] двокомпонентну теорію 

прийняття рішення, огляд якої було здійснено у розділі 1. Підхід 

двокомпонентної теорії до концептуалізації прийняття рішень дозволяє 

виокремити основні вектори для подальшої класифікації та деталізації 

диспозицій процесу прийняття рішення. Основу підходу становить 

положення про те, що регуляцію вибору, шляхом визначення корисності 

наявних поведінкових альтернатив, індивід здійснює за допомогою двох 

систем прийняття рішення (див. Рис. 2.1). Ці системи мають структурну та 

якісну відмінність і мають свою специфікацію залежно від типів ситуацій, 

де ця система може бути ефективною.  

Афективна система прийняття рішень є більш продуктивною у 

надзвичайних ситуаціях, коли найбільш критичним є фактор часу на 

прийняття рішення, а також при виконанні рутинної діяльності, коли 

рефлексивний контроль не потрібний, або зведений до мінімуму, що не 

перешкоджає дії поведінкових автоматизмів та реалізації навичок. 

Функціонування афективної системи є критично важливим для так званої 

“спонтанної поведінки”, яка є афективно забарвленою та забезпечує 

реалізацію автентичних потреб особистості.  

Рефлексивна система прийняття рішень є оптимальною для виконання 

складних видів діяльності, що потребують координації та ієрархічного 

впорядкування дій в довготривалій часовій перспективі. Рефлексивна 

система прийняття рішення є більш повільною, за рахунок свідомого 

контролю інформації та дій, що робить можливим виявлення помилок, 

когнітивних похибок та модифікацію дій. Крім того, свідомий контроль є 

більш важливим при засвоєнні навичок, коли автоматизми ще не 

сформовані і необхідно точно засвоїти нову інформацію. Афективний 
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процес обробки інформації може бути відрегульованим, тобто рефлексивна 

система може здійснювати афективну саморегуляцію. 

Двокомпонентна модель відіграє важливу евристичну функцію у 

вивченні процесу прийняття рішення, однак є лише першим кроком, що 

забезпечує первинний, найзагальніший аналіз психічних феноменів, які 

беруть участь у цьому процесі. Оскільки конструкти, що утворюють цю 

модель, є надто змістово широкими, необхідно також проаналізувати їх 

внутрішню структуру. Тому доцільним є виокремлення особистісних 

диспозицій, що впливають на характер перебігу когнітивних процесів у 

прийнятті рішення.  

Безпосереднє дослідження процесу прийняття рішення є на 

сьогоднішній момент методологічно складною задачею, оскільки така 

процедура матиме низьку екологічну валідність [103]: моделювання 

прийняття рішення має враховувати унікальний особистісний контекст  

досліджуваного та являти собою суб'єктивно нову проблемну ситуацію. В 

іншому випадку при вирішенні експериментальних завдань будуть 

досліджуватися, у тому числі, артефакти. Наприклад, якщо завдання не буде 

новим для досліджуваного, то його виконання активізуватиме, крім 

безпосередніх складових процесу прийняття рішення, інші процеси, такі як 

пам'ять, поведінкові автоматизми тощо. 

Другою методологічною проблемою є значна складність 

стандартизації завдань, що повинні характеризуватися суб'єктивною 

новизною та нестандартністю. Опрацювання даних, отриманих за таких 

умов, вимагатиме ідеографічного, а не номотетичного підходу, необхідного 

для виявлення загальних закономірностей. 

Третьою методологічною проблемою дослідження прийняття рішення 

як процесу є відсутність універсального критерію правильності рішення за 

умов, коли досліджуваний виконуватиме персонально-орієнтовані задачі, 

пов'язані з індивідуальними цінностями і цілями. Наприклад, 
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загальноприйнятою є точка зору на зловживання ПАР як поведінковий 

розлад, асоційований з дезадаптивними рішеннями. При цьому з точки зору 

індивіда, який вживає ПАР, рішення щодо вживання може бути 

оптимальним, а когнітивні процеси, що забезпечили це рішення, 

функціонували нормально. 

 Четвертою методологічною проблемою дослідження процесу 

прийняття рішення виступає ефект “чорної скрині” [48], який полягає у 

тому, що при дослідженні результату як кінцевої ланки процесу вибору 

оцінка окремих когнітивних процесів, що передували вибору, є 

ускладненою.  

Перелічені методологічні проблеми можуть бути вирішені шляхом 

розробки нового інструментарію, що може бути предметом подальших 

досліджень. Разом з цим, вивчення процесу прийняття рішень не через 

дослідження безпосередньо його процедури, а через структурні компоненти, 

дозволяє побудувати емпіричну модель дослідження, що може претендувати 

на детальний опис цього феномена.  

Ми вважаємо, що для дослідження структури процесу прийняття 

рішення оптимальним є виокремлення особистісних диспозицій, 

асоційованих з цим процесом. Аналіз процесу прийняття рішення на рівні 

окремих диспозицій спрощує дослідження цього процесу за допомогою 

статистичного аналізу, дозволяє розглядати попередній досвід 

досліджуваного як змінну, що є особливо важливим при дослідженні 

феномену залежності від ПАР як континуального процесу. 

Г. Олпорт  [26] пропонує визначати диспозицію наступним чином: (1) 

як незалежну статистичну змінну; (2) як динамічну тенденцію поведінки, 

яка є результатом інтеграції численних специфічних звичок (в їх ієрархії); та 

(3) як загальний звичний режим коригування, який має директивний вплив 

на конкретні стимули.  
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Диспозиційний підхід до вивчення психічних процесів робить 

можливим побудову моделей зі складною ієрархією елементів. Г. Олпорт 

[26] виокремлює 3 рівні ієрархічної організації диспозицій: 1) Кардинальні 

диспозиції, що відображають загальну спрямованість особистості, її 

провідну мотивацію; 2) Центральні диспозиції, що узагальнено 

представляють собою базові структуроутворюючі елементи поведінки 

індивіда; 3) Вторинні диспозиції, що є складовими центральних диспозицій, 

та описують не особистість в цілому, а її окремі поведінкові аспекти. 

Виокремлення особистісних диспозицій у структурі процесу прийняття 

рішення дозволяє визначити необхідні параметри емпіричної моделі. 

Кардинальною диспозицією у випадку залежності від ПАР є стійка 

мотивація для вживання ПАР, що поступово займає центральну роль в 

системі потреб індивіда [24] та, разом з цим, починає слугувати 

універсальним засобом задоволення ряду потреб особистості, як 

забезпечуючи гедоністичну стимуляцію, так і відіграючи роль копінгу у 

подоланні стресових та суб'єктивно складних ситуацій. Таким чином, 

подальша градація параметрів дослідження може здійснюватися навколо 

ролі центральних та вторинних диспозицій щодо вживання ПАР.  

П’ятифакторна модель особистості, розроблена П. Коста та 

Р. Маккрає [73], на сьогоднішній день є однією з провідних моделей, які 

використовуються у дослідженні особистості в рамках теорії рис. У 

п’ятифакторній моделі виокремлюються наступні центральні диспозиції: 

Екстраверсія, Схильність до згоди, Сумлінність, Нейротизм та Відкритість 

досвіду. П’ятифакторна модель особистості претендує на повний опис 

особистості: в її межах усі психічні феномени, в тому числі прийняття 

рішення крізь призму п'яти факторів. Представлені диспозиції являють 

собою умовні вектори, що мають два полюси, тобто в залежності від 

вираженості тієї чи іншої диспозиції вона тяжітиме до певного полюсу.  
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Екстраверсія проявляється у схильності до активної, комунікативно 

насиченої поведінки, орієнтованої на зовнішнє підкріплення. Протилежним 

проявом диспозиції є інтроверсія, що характеризується як загальна 

схильність до рефлексивної та інтроспективної поведінки [227]. Відповідно 

екстраверсія та інтроверсія, визначають спрямованість на певний тип 

стимуляції – внутрішній чи зовнішній. В контексті прийняття рішення, 

екстраверсія визначатиме спрямованість на отримання стимуляції та 

підкріплень, а інтроверсія забезпечуватиме більший рефлексивний контроль 

за рахунок схильності до інтроспекції. На користь цього твердження 

свідчать  дані про те, що люди з високою екстраверсією в юнацькому віці 

значно частіше демонструють антисоціальну чи деліквентну поведінку, в 

усіх її проявах [201]. А вживання ПАР розглядається як прояв делінквентної 

поведінки. Хоча, для екстравертів, загалом, характерний вищий рівень 

суб'єктивного благополуччя [179].  

Нейротизм – це риса, яка являє собою континуум і визначає 

індивідуальну здатність до саморегуляції негативних емоцій. При низькому 

прояві нейротизму індивід демонструє емоційну стійкість, менш схильний 

до стійких та сильних негативних переживань та здебільшого адаптивно діє 

в умовах стресу. Високий нейротизм асоційовано з негативними емоціями 

усіх типів [96], тривожним станом, схильністю до страхів, фобій, гніву, 

фрустрованості, заздрощів, почуття провини, депресивного настрою та 

самотності [227].   

Нейротизм як конструкт виявляє себе не лише в чутливості до стресу 

на негативних станів, а й у тенденції до виникнення таких станів без 

достатньої об'єктивної причини [182]. Ця диспозиція значущо підвищує 

ймовірність розвитку психіатиричних розладів [66] та модулює поведінку, 

пов'язану з ризиком [182], в тому числі, вживання ПАР. Нейротизм 

визначає, щонайменше, декілька параметрів прийняття рішення: 1) здатність 

до регуляції інтенсивних емоційних станів, що впливають на якість 
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організації процесу прийняття рішення, 2) чутливість до негативних 

стимулів, яка впливає на суб'єктивну вагомість альтернатив, що 

передбачають уникнення стресових ситуацій та можливих втрат [214].   

При дослідженні [50], проведеному нами спільно  з міжнародною 

групою вчених, було виявлено, що вживання ПАР значимо пов'язане з 

переживанням негативних емоцій, депресивних станів, включно з 

суїцидальними тенденціями. Тому дослідницька модель, що має на меті 

визначення специфіки прийняття рішення у залежних від ПАР, має 

враховувати диспозиції, які визначають роль чутливості до негативних 

емоційних станів та міру їх впливу на процес прийняття рішення.  

Сумлінність як фактор означає загальну тенденцію до виваженості та 

систематичності в організації діяльності, схильність до планування та  

відтермінування задоволення, а також контроль уваги. При низькій 

вираженості сумлінності індивід є більш схильним до імпульсивної 

поведінки. 

 В контексті процесу прийняття рішення сумлінність може 

проявлятися, в цілому, як елемент рефлексивної, свідомої системи 

прийняття рішення. Відмітимо, що семантично назва “Conscientiousness” 

може перекладатися як “усвідомленість”, також змістово цей конструкт 

пов'язаний з так званими мета-когнітивними навичками [160]: здатністю 

регулювати власні когнітивні процеси та усвідомлювати їх. Також, фактор 

сумлінності пов'язаний з саморегуляцією поведінки. Розвиток особистісної 

сумлінності, разом з фактором доброзичливості починається зі здатності 

довільно підтримувати зосередженість уваги [124]. Низький рівень 

сумлінності зовсім не обов'язково деструктивно впливає на прийняття 

рішення. Зокрема, індивіди з низькою сумлінністю демонструють кращу 

продуктивність у розв’язанні тестів на прийняття рішення в умовах 

постійних змін контексту завдань [140]. Таким чином, у процесі прийняття 

рішення, сумлінність визначатиме співвідношення когнітивних процесів: 
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раціональних та рефлексивних, з одного боку, та інтуїтивних й 

імпульсивних – з іншого.  

 Функціональний зв'язок сумлінності та залежності від ПАР є 

складним. Сумлінність має негативний зв'язок із залежністю, а також 

виступає як буферна, модеруюча змінна, що може зменшувати вплив 

нейротизму та екстраверсії на ймовірність розвитку залежності [228].  

Схильність до згоди – особистісна диспозиція, що пов'язана з 

соціалізацією, дотриманням соціальних норм та тенденцією до 

співробітництва у соціальній взаємодії. Високий рівень прояву 

диспозиційної доброзичливості асоційований з якістю соціалізації та 

конформністю. Низька вираженість цього параметру пов'язана з тенденцією 

до соціального антагонізму та нонконформізму, вищої соціальної ворожості 

та конкуренції [73].  

Таким чином, Схильність до згоди в контексті процесу прийняття 

рішення грає роль модулятора значущості соціального впливу, визначаючи 

схильність індивіда орієнтуватися на соціальний контекст в ситуації вибору 

та робити просоціальний вибір [114].  

Схильність до згоди негативно пов'язана зі зловживанням ПАР [155], 

тобто чим менше людина орієнтована на соціальні норми, тим більш 

вірогідно вона буде зловживати речовинами, вживання яких здебільшого не 

підтримується на конвенційному та законодавчому рівнях.  

Відкритість досвіду пов'язується з інтелектуальним інтересом, 

чутливістю до нових ідей, креативністю та когнітивною гнучкістю. Низький 

рівень відкритості асоціюється з когнітивною ригідністю та 

консервативністю. Вираженість відкритості досвіду позитивно пов'язана з 

сугестивністю. Разом з тим, відкритість досвіду позитивно корелює з 

продуктивністю у прийнятті рішення в умовах частої зміни контексту [140]., 

та дозволяє швидше адаптуватися до нього [173]. Креативність, що виступає 
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компонентом відкритості досвіду, визначає продуктивність побудови 

вибору, орієнтованого на вирішення комплексних задач [128]. 

Високий рівень відкритості виступає позитивним предиктором вживання 

психоактивної речовини та негативним предиктором розвитку алкогольної 

залежності [107].  

 Вторинні диспозиції визначаються як похідні з більш загальних 

особистісних факторів, які стосуються окремих психічні процесів, таких як 

прийняття рішення.  

Двокомпонентні моделі прийняття рішення, розглянуті нами у розділі 

1, загалом збігаються у визначенні двох систем прийняття рішення, та їх 

похідних механізмів – рефлексивного, свідомого аналізу ситуації в цілому, 

що передбачає використання абстракцій, та інтуїтивної, афективної обробки 

перцептивної інформації, що здебільшого виступає як стимул, що 

безпосередньо впливає на індивіда. Особистісна тенденція надавати 

перевагу рефлексивному чи інтуїтивному механізму прийняття рішення, а 

також загальний рівень ефективності їхньої роботи, виступають, відповідно, 

у якості диспозиції, індивідуального стилю і можуть бути виміряним 

кількісно. Таким чином, в рамках дослідження структури процесу прийняття 

рішення мають бути враховані диспозиції, що відповідають за рефлексивну 

систему прийняття рішення та інтуїтивну системи прийняття рішення.  

Прийняття рішення, як комплексний процес, розгортається у часі, 

визначення альтернатив базується як на обробці безпосередньо актуальних 

стимулів, наявних у ситуації, так і на врахуванні попереднього досвіду. 

Разом з тим, цінність вибору визначається за допомогою моделювання 

наслідків, що стануться у майбутньому, причому чим більш віддаленими 

будуть наслідки, тим меншу роль в їх оцінці відіграватимуть імпліцитні 

психічні процеси і тим більш значущою буде роль експліцитних, свідомих 

процесів мислення, що дозволяють моделювати явища у довготривалій 

перспективі.  Таким чином, індивідуальні особливості організації часової 
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перспективи вибору мають бути враховані при дослідженні процесу 

прийняття рішення, а саме – індивідуальні особливості врахування власного 

минулого, майбутнього та теперішнього. Врахування часової перспективи 

дозволить визначити, яким чином на вибір індивіда впливає його 

попередній досвід, наскільки значущим для нього є теперішнє та майбутнє.  

 Ситуація особистісного вибору передбачає невизначеність [13; 213], 

що може бути спричиненою наявнми протиріччями, невпевненістю щодо 

наслідків вибору чи браком необхідної інформації. В цьому вимірі процесу 

прийняття рішення важливим до врахування виступає конструкт 

“толерантності до невизначеності”. 

 Окрім особистісної толерантності до невизначеності, нами вважається 

доцільним також фактор чутливості до ризику та фактори чутливості до 

стресу у прийнятті рішення. Такі диспозиції здебільшого описують процес 

прийняття рішення в аспекті особистісної регуляції ситуаційних факторів 

впливу на прийняття рішення. Фактори чутливості до стресу, згідно теорії 

Яніса та Мана [123], можуть маніфестуватися у непродуктивних копінг-

стратегіях прийняття рішення, таких як уникаюча поведінка, прокрастинація 

та надпильність. Стресостійкість, або чутливість до стресу, виступають як 

вагома змінна, що модулює ряд психічних процесів, залучених у прийняття 

рішення. Зокрема, в умовах ситуаційного стресу, більш пріоритетними є 

швидкі та інтуїтивні когнітивні механізми прийняття рішення, що можуть 

бути орієнтовані на короткотривалу корисність, в той час як раціональні 

когнітивні механізми зазнають інтерференції, знижуючи рефлексивний 

контроль прийняття рішення, збільшуючи частоту когнітивних похибок. 

 Окремо варто виокремити особистісні диспозиції, що визначають 

мотивацію вибору через сензитивність до певних стимулів. В контексті 

явища залежності від ПАР загалом виділяють 2 типи мотивації, що 

збільшують суб'єктивну цінність ефекту вживання тієї чи іншої речовини - 

мотивацію до позитивного підкріплення та мотивацію до негативного 
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підкріплення. Мотивація до позитивного підкріплення може збільшувати 

суб'єктивну вагу вибору ПАР за рахунок ефекту активації, стимуляції чи 

ейфорії, яку викликають деякі наркотичні препарати та алкоголь.  

Мотивацію до позитивного підкріплення посилюють такі диспозиції 

як “пошук стимуляції” та “імпульсивність” [25]. Мотивація до негативного 

підкріплення полягає в суб'єктивному прагненні полегшити свій стан, 

знизити напругу, позбутися негативних думок та емоцій. Ця мотивація 

збільшується пропорційно з особистісною тривожністю чи депресивністю. 

Психоактивна речовина в такому випадку набуває більшої цінності для 

індивіда за рахунок анальгетичного чи анксіолітичного ефекту чи ефекту 

релаксації, що настає в результаті прийому. Вживання ПАР може виступати 

копінгом для подолання негативних емоцій внаслідок стресових ситуацій. 

Такі особистісні риси як “імпульсивність”, “пошук стимуляції”, 

“депресивність” та “тривожність” виступають як фактори ризику розвитку 

залежності опосередкованим чином, впливаючи на специфіку організації 

когнітивних та афективних процесів і регуляції поведінки в межах процесу 

прийняття рішення, посилюючи чутливість до ефекту ПАР.  

 

2.2. Опис дослідницької вибірки 

 

Загальний обсяг дослідницької вибірки становив 343 особи 

Дослідження проводилося у 3 етапи. На першому етапі 218 досліджуваних 

брали участь у процедурі адаптації дослідницького інструментарію, а саме – 

шкали “SURPS”. Ця група включала 70 осіб з діагностованою залежністю 

від ПАР. Друга група складалася зі 148 досліджуваних без виявлених 

психічних розладів.  

На другому етапі було сформовано основну дослідницьку групу. Ця 

група складалася з 60 осіб з діагностованою залежністю від ПАР, що 

добровільно проходили реабілітаційну програму, що здійснювалася на базі 
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центру відновлювальної терапії “Медлюкс”. У табл. 2.1, подано дані про 

розподіл груп за параметром статі. 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл дослідницької вибірки за параметром статі 

 

Стать 

Вибірка залежних від ПАР Контрольна група  

Кількість %  у вибірці Кількість % у вибірці Загальна 

кількість 

Чоловіки 48 80 23 35 71 

Жінки 12 20 42 65 54 

 

Реабілітаційна програма використовує ідеї Мінесотської моделі 

[237], більше відомої як “Програма 12 кроків”. Вона передбачає наступну 

послідовність дій реабілітанта: 

- Визнання неможливості самостійно контролювати залежність. 

- Усвідомлення того, що залежності можливо протистояти колективно. 

- Дослідження минулих помилок у співпраці з досвідченішим 

учасником реабілітаційної групи. 

- Пошук шляхів виправлення минулих помилок. 

- Засвоєння нового стилю життя та нових моделей поведінки. 

- Допомога іншим залежним пройти через програму реабілітації від 

залежності [230].  

Варто прийняти до уваги, що дані кроки спрямовані на підвищення 

усвідомлення власної поведінки та засвоєння навичок рефлексії та 

саморегуляції. Відповідно, можна очікувати, що наслідки програми 

частково відобразяться у результатах дослідження. Реабілітаційна програма 

включала також фармакотерапію, психотерапію, сімейну терапію, оздоровчі 

комплексні заходи та методи альтернативної терапії. 

 Тривалість курсу реабілітації варіативна, від 1 до 24 місяців. 

Реабілітаційні групи розраховані на кількість до 30 осіб. 
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 Дослідження проводилося на добровільній основі. Результати 23 

респондентів не увійшли до дослідницької вибірки через наявність значної 

кількості пропущених відповідей у бланках дослідницьких опитувальників 

та психічний стан, що не дозволяв пройти процедуру дослідження до кінця. 

Матеріальна забезпеченість групи осіб, залежних від ПАР, 

варіюється від середнього (65%)  до високого рівня (35%). Приблизно 40% 

досліджуваних отримували матеріальну підтримку від членів сім'ї. На 

момент дослідження близько 40% досліджуваних мали постійну роботу та 

стабільне джерело доходу. 75 % досліджуваних мали вищу чи незакінчену 

вищу освіту. Така характеристика може вирізняти вибірку від генеральної 

сукупності осіб, залежних від ПАР, що включає значну кількість індивідів з 

нижчим рівнем матеріальної забезпеченості. 

Вибірка осіб, залежних від ПАР, неоднорідна та поділяється на дві 

підгрупи: група осіб з алкогольною залежністю, код діагнозу для котрої в 

МКБ 10 - F10 та група осіб з залежністю від інших ПАР (залежність від 

психостимуляторів, опіоїдних препаратів, тощо), коди діагнозу в МКБ 10 - 

F11-F19. Кількість осіб у обох групах - 30.  

40% досліджуваних з групи осіб, залежних від ПАР, проходять 

реабілітацію повторно. 

Контрольна група становила 65 осіб. Основним критерієм включення 

до цієї групи була відсутність діагностованої залежності від ПАР. 

Матеріальна забезпеченість групи осіб, залежних від ПАР,  варіюється від 

середнього (75%)  до високого рівня (25%). Більша частина досліджуваних 

мала повну або незакінчену вищу освіту (приблизно 90% респондентів).  
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2.3 Адаптація “Шкали ризику вживання психоактивних речовин” 

(SURPS). 

 

Залежність від ПАР є складним поведінковим феноменом, що 

детермінується низкою як середовищ них, так і особистісних факторів. На 

сьогоднішній день визначено чотири основні особистісні фактори 

залежності, однак їх дослідження та діагностика потребує валідних 

інструментів [126]. З метою створення такого інструменту П. Войціком була 

розроблена шкала "Шкала ризику вживання психоактивних речовин" (в 

оригіналі –“Substance use risk profile scale”, скорочено – SURPS) [241]. 

Шкала SURPS – це опитувальник з 23 пунктів, що оцінює чотири 

добре обґрунтовані особистісні фактори ризику розвитку залежності від 

психоактивних речовин, а саме – імпульсивність, пошук стимуляції, 

чутливість до тривоги та безнадійність (депресивність). 

Інструментарій SURPS дозволяє встановити особистісні фактори 

ризику розвитку залежності і відкриває перспективу покращення 

скринінгових та профілактичних заходів з метою попередження залежності 

на популяції пострадянських країн.  

З огляду на визначені фактори ризику залежності, для їх діагностики 

була розроблена шкала SURPS [218]. На відміну від особистісних 

опитувальників, що вимірюють особистість у широкому спектрі загальних 

особистісних факторів, не сфокусованих чітко на механізмах розвитку 

залежності, SURPS спеціально призначений для оцінки більш вузького кола 

факторів, безпосередньо пов'язаних з ризиком залежності від психоактивних 

речовин, згідно теорії чутливості до підкріплення [187]. 

 Незважаючи на те, що чотири особистісні риси, оцінені за 

допомогою SURPS, можуть оцінюватися незалежно, різними методиками та 

у різних масштабах, перевага SURPS полягає в тому, що методика об’єднує 

найбільш прогностично валідні елементи більш загальних шкал в єдиний 
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інструмент, вимірюючи чотири фактори ризику особистості. Шкали SURPS 

орієнтовані на вибіркові короткотермінові інтервенції [69], з метою 

попередження розвитку залежності. SURPS використовувався на різних 

вибірках, включаючи підлітків [25, 62, 242], студентів та аспірантів [57], а 

також дорослих, що не мають залежності від ПАР [56]. Однак, особливості 

роботи методики на вибірках дорослих з встановленою залежністю від 

психоактивних речовин були недостатньо вивчені [143]. 

Натепер відомо лише два дослідження з використанням шкал SURPS 

на вибірках залежних від ПАР. Дослідження [204] показало хороші 

психометричні властивості SURPS серед осіб, що вживають психоактивні 

речовини. Інше дослідження було зосереджено на визначенні прогностичної 

валідності шкали з ув'язненими чоловіками та виявило, що пошук 

стимуляції та тривожність були пов'язані з вживанням наркотиків [126]. 

Примітно, що жодне дослідження до теперішнього часу не вивчає 

властивості SURPS на вибірці осіб, залежних від ПАР [143]. 

Лінгвістична точність перекладу оригінальної методики SURPS з 

англійської на російську мову була підтверджена методом експертного 

аналізу. Переклад на російську мову зумовлений дослідницькою 

орієнтацією на лінгвістичну узгодженість методики з рештою 

дослідницького інструментарію, адаптованого російською мовою. 

 Перекладені питання шкали (додаток Р) були запропоновані 218 

досліджуваним, серед яких 70 мали встановлену залежність від 

психоактивних речовин. Отримані відповіді було зібрано та статистично 

оброблено в програмному середовищі R studio з метою встановлення 

психометричної надійності перекладеної версії. В рамках статистичної 

обробки результатів були застосовані методи перевірки надійності за  

коефіцієнтами Альфа Кронбаха (далі – альфа), Лямбда 2 Гуттмана (далі – 

лямбда). 
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Використовуючи результати дослідження двох вибірок – осіб із 

залежністю від психоактивних речовин та осіб без встановленої залежності, 

була перевірена гіпотеза про здатність адаптованої методики розрізняти 

досліджуваних за критерієм залежності, за допомогою методу xі - квадрат. 

Надійність факторної моделі SURPS та її відповідність емпірично 

встановленим закономірностям була перевірена за допомогою методу 

конфірматорного факторного аналізу. Для покращення відповідності 

факторної моделі була використана функція модифікації “modify” зі 

статистичного пакету Lavaan для R studio [199]. 

Таблиця 2.2  

Результати перевірки надійності шкали “депресивність” за 

допомогою коефіцієнтів альфа та лямбда 2 

№  Твердження Альфа Стандартне 

відхилення 

альфа 

Лямбда 2 

1 В целом я доволен. 0.76 0.76 0.82 

4 Я счастлив. 0.73 0.73 0.80 

7 Я верю, что мое будущее 

многообещающее. 

0.76 0.76 0.81 

13 Я чувствую гордость за свои 

достижения. 

0.78 0.78 0.86 

17 Я чувствую, что я неудачник. 0.75 0.75 0.83 

20 Я чувствую себя приятно 0.77 0.77 0.85 

23 Я полон энтузиазма насчет моего 

будущего 

0.77 0.77 0.82 

  Зведені показники надійності 

для шкали депресивності 

0.79 0.79 0.82 
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 Коефіцієнти альфа для питань шкали депресивності, як і загальний 

показник для шкали, знаходяться у межах 0.7, тобто показники надійності за 

узгодженістю є достатніми (див. табл. №2.2). Коефіцієнт лямбда для шкали 

депресивності становить 0.82 і характеризує узгодженість шкали як високу. 

Найвищі показники надійності демонструє питання «я чувствую гордость за 

свои достижения» (а – 0.78), найнижчі  показники демонструє  питання «я 

счастлив» (а – 0.73). 

Таблиця 2. 3 

Результати перевірки надійності шкали “тривожність” за 

допомогою коефіцієнтів альфа та лямбда  

№  Твердження Альфа Стандартне 

відхилення 

альфа 

Лямбда 2 

8 Меня пугает чувство головокружения и 

слабости. 

0.63    0.63    0.60    

10 Меня пугает, когда я чувствую изменение 

сердечного ритма. 

0.60    0.60    0.57    

14 Меня пугает, когда я сильно нервничаю 0.60    0.60    0.59    

18 Меня пугает опыт необычных ощущений 0.75    0.75  0.72    

21 Меня беспокоит, когда я не могу 

сосредоточиться на задании. 

0.67    0.67  0.64    

  Зведені показники надійності для шкали 0.7 0.7 0.7 

  

Коефіцієнти альфа для тверджень зі шкали тривожності в більшості 

випадків є нижчими, у порівнянні з питаннями інших шкал(див. табл. 2.3).. 

Твердження  8, 10, 14 та 21 мають показник альфа в межах 0.6, що ставить 
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надійність під сумнів. Коефіцієнт лямбда  для тверджень шкали тривожності 

в кожному випадку є нижчим за коефіцієнт альфа, тобто в даному випадку 

припущення про рівну коваріацію елементів (тау-еквівалентність, яку 

враховує альфа) може приховати реальні показники надійності. Однак, 

зведені за коефіцієнтом альфа та лямбда  становлять 0.7, тобто надійність 

шкали є достатньою. 

Таблиця 2.4 

 Результати перевірки надійності шкали “імпульсивність” за 

допомогою коефіцієнтів альфа та лямбда  

№  Твердження Альфа Стандартн

е 

відхилення 

альфа 

Лямбда 2 

2 Часто я не думаю перед тем, как что-то сказать. 0.71 0.71 0.66 

5 Я часто вовлекаюсь в ситуации, об участии в 

которых я потом жалею. 

0.69 0.69 0.65 

11 Обычно я действую, не размышляя перед этим. 0.61 0.61 0.55 

15 В целом я порывистый человек. 0.69 0.69 0.66 

22 Нужно чуть схитрить, чтобы получить то, чего 

я хочу 

0.71 0.71 0.68 

  Зведені показники надійності для шкали 

імпульсивність 

0.73 0.73 0.71 

 

 Коефіцієнти альфа для питань 5, 11 та 15 знаходяться в межах 

значення 0.6, тобто узгодженість цих шкал є сумнівною (див. табл. 2.4).. 

Твердження 2 та 22 демонструють достатні показники надійності в межах 

значення 0.7. Коефіцієнт лямбда, в кожному з випадків є нижчим за 
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показники коефіцієнту альфа, тобто без припущення про рівну коваріацію 

елементів ми отримуємо нижчі показники надійності. Зведені показники 

надійності для шкали становлять 0.73 для альфи та 0.71 для лямбди, тобто 

вказують на достатню надійність шкали. 

Таблиця 2.5 

Результати перевірки надійності шкали “пошук стимуляції” за 

допомогою коефіцієнтів альфа та лямбда  

№  Твердження Альфа Стандартне 

відхилення 

альфа 

Лямбда 2 

3 Я бы хотел прыгнуть с парашюта. 0.68 0.68 0.71 

6 Мне нравится новый и возбуждающий опыт, 

даже если он идет вразрез с общественными 

нормами. 

0.75 0.75 0.76 

9 Мне нравится делать вещи, которые слегка меня 

пугают. 

0.74 0.74 0.79 

12 Я бы хотел научиться ездить на мотоцикле. 0.76 0.76 0.77 

16 Я заинтересован в новом опыте ради него 

самого, даже если это нелегально. 

0.73 0.73 0.77 

19 Мне бы понравилась прогулка на большую 

дистанцию в дикую и необитаемую территорию. 

0.78 0.78 0.81 

  Зведені показники надійності для шкали пошук 

стимуляції 

0.78 0.78 0.82 

 Коефіцієнти альфа для питань шкали «пошук стимуляції» свідчать 

про достатню надійність (див. табл. 2.5)., тобто знаходяться в межах 

значення 0.7, за вийнятком питання №3 (а – 0.68), надійність якого є 

сумнівною. Коефіцієнти лямбда в кожному з випадків є вищим за коефіцієнт 

альфа і свідчать про надійність елементів  шкали як про достатню, а у 
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випадку з твердженнями № 19 свідчать про хорошу надійність. Тенденція 

закономірно відображається на зведених показниках узгодженості, де 

Лямбда 2 свідчить про хорошу надійність – 0.82, а альфа про достатнью 

надійність – 0.78, тобто припущення про рівну коваріацію елементів при 

обрахунку результатів цієї шкали може дещо занизити реальні показники. 

Тестові питання були використані для перевірки здатності 

диференціювати вибірку на осіб з залежністю і осіб без залежності за 

допомогою методу Хі-квадрат. 

Для аналізу Xi-квадрат (див. табл. 2.6) були відібрані питання, що 

отримали достатній коефіцієнт статистичної значущості (p – value < 0.05). 

Жодне з питань шкали «тривожність» не продемонструвало статистично 

значущої диференційної здатності у відношенні залежних осіб. З 23 питань, 

6 продемонстрували значущі відмінності у відповідях вибірки залежних осіб 

і у відповідях вибірки осіб без залежності, результати за цими питаннями 

дозволяють відкинути нульову гіпотезу про відсутність взаємозв’язку з 

залежною змінною (наявність залежності від психоактивних речовин) . 

Таблиця 2.6. 

Виявлені за методом Xi-квадрат індикатори, що диференціюють 

вибірку за критерієм залежності. 

№  Твердження Відсоток 

ствердних 

відповідей у 

залежних 

Відсоток 

ствердних 

відповідей у 

осіб без 

залежності 

Показник 

значущості 

(p-value) 

Критичний 

показник Хі 

квадрат 

Коефіцієнт  

Хі квадрат 

1 В целом я доволен 95% 82% 0.004658 6.63 8 

3 Я бы хотел прыгнуть 

с парашюта. 

51% 77% 0.000441 10.83 12.35 

4 Я счастлив 84% 60% 0.0002717 10.83 13.25 

11 Обычно я действую, 

не размышляя перед 

этим. 

17% 33% 0.01044 6.63 6.55 

15 В целом я 

порывистый человек. 

54% 71% 0.02437 5.412 5.06 

22 Нужно чуть схитрить, 

чтобы получить то, 

чего я хочу 

50% 77% 0.0002165 

  

7.3626 

  

13.68 
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Загалом, досліджувані з залежністю на 13 % менше стверджують, що 

вони задоволені в цілому  (твердження №1, індикатор депресивності), така 

різниця між показниками двох вибірок узгоджується з дослідницькими 

очікуваннями, згідно яким залежна група буде мати тенденцію 

демонструвати більше депресивних тенденцій. Схожа тенденція 

спостерігається з іншим індикатором депресивності – твердженням №4, в 

якому залежні досліджувані відмічають себе щасливими на 24% рідше, за 

вийнятком того, що цей індикатор депресивності диференціює вибірки 

сильніше, а також має вищий показник значущості (однак в обох випадках 

він є достатнім). 

Також, залежні від ПАР досліджувані на 26% відмічають бажання 

стрибнути з парашутом (твердження №3, індикатор пошуку стимуляції), 

тобто отримати сильні відчуття від екстремальних вчинків, а також на 16% 

частіше відмічають свою схильність діяти перш ніж обдумають власні дії 

(твердження №11, індикатор мпульсивності), а на 17% частіше відмічають 

власну загальну імпульсивність (твердження №15, індикатор 

імпульсивності). 

Оригінальну структуру шкал SURPS було перевірено на надійність та 

узгодженість за допомогою методу конфірматорного факторного аналізу. 

Індекс порівняльної підгонки моделі (далі – CFI) для оригінальної 

факторної структури методики становить 0.85, що є нижчим за 

рекомендований >0.9. Схожу картину можемо спостерігати при підрахунку 

індексу Тукера Льюїса (далі – TLI) – 0.83. Варто взяти до уваги, що індекси 

CFI та TLI стають менш достовірними при обсязі вибірки >200. В такому 

випадку перевага в значущості надається індексу абсолютної надійності – 

середньоквадратичній похибці апроксимації (далі – RMSEA ), що становить 

0.059 (за стандартом індекс нижче за 0.05 свідчить про сильну відповідність 

апріорної моделі отриманій, індекс нижче 0.08 – про достатню 

відповідність). Спираючись на дані індексів відповідності, можна дійти 
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висновку, що оригінальна факторна модель SURPS в рамках адаптації може 

потребувати модифікації. Розглянемо детальніше отримані показники 

конфірматорного аналізу для оригінальної факторної структури (див. Рис. 

2.2). 

 

 

Рис.2.2 Факторна структура опитувальника SURPS. 

Факторне навантаження варіюється між 0.39 та 0.71 для шкали 

“тривожність”; 0.59 та 0.77 для шкали “депресивність”; 0.47 та 078 для 

шкали “імпульсивності” та від  0.44 до 0.82 для шкали “пошук стимуляції”. 

Загалом, висока інтерфакторна кореляція не спостерігається. Фактор 

тривожність демонструє слабку кореляцію з фактором “депресивність” 

(0.12), дещо нижчу з фактором “імпульсивність” (0.09) та обернену слабку 

кореляцію з фактором “пошук стимуляції”. Фактор “депресивність” 

демонструє позитивну слабку кореляцію з фактором пошук стимуляції, і 

слабку кореляцію з фактором “імпульсивність”. Найсильніший зв'язок між 

факторами спостерігається для “пошуку стимуляції” та “імпульсивності” – 

це помірно слабка кореляція (0.23).  

Використаємо функцію модифікації моделі для можливого 

покращення факторної структури. Згідно отриманих результатів можна 
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дійти висновку, що окремі питання можуть працювати не лише на свої 

шкали, а й на інші: 

Індекс модифікації допомагає приймати рішення стосовно 

покращення теоретичної моделі (див. табл. 2.7). Високий індекс модифікації 

(30.767) спостерігається для питання №18, що окрім “тривожності” 

демонструє можливість до вимірювання конструкту пошуку стимуляції. 

 

Таблиця 2.7. 

 Виявлені латентні фактори для питань методики SURPS 

 Твердження Фактор  

за 

замовчуванням 

Додатковий 

латентний фактор 

Індекс 

модифі

кації 

Навантаж

ення на 

латентний 

фактор 

18. Меня пугает опыт 

необычных ощущений 

Тривожність Пошук стимуляції 30.767 - 0.357 

Імпульсивність 13.255 -0.264 

17. Я чувствую, что я 

неудачник. 

Депресивність Тривожність 12.072 0.393 

Пошук стимуляції 11.127 0.284 

Імпульсивність 21.215 0.408 

19. Мне бы понравилась 

прогулка на большую 

дистанцию в дикую и 

необитаемую территорию 

Пошук 

стимуляції 

Тривожність; 18.969 -0.353 

Депресивність 11.351 -0.261 

Імпульсивність 17.894 -0.438 

15. В целом я порывистый 

человек. 

Імпульсивність Депресивність 17.604 -0.331 

Пошук стимуляції 12.861  0.344 

7. Я верю, что мое будущее 

многообещающее. 

Депресивність Пошук стимуляції 29.233 -0.485 

Імпульсивність 35.207 -0.583 

23. Я полон энтузиазма 

насчет моего будущего 

Депресивність Імпульсивність 20.679 -0.390 

 

Як бачимо, зв'язок з фактором є зворотнім, тобто негативна відповідь 

на питання про страх незвичайних тілесних відчуттів може слугувати 

індикатором пошуку стимуляції, модусу поведінки, при якому незвичайні 

тілесні відчуття можуть бути бажаними. Звертаючись до таблиці 2.7 ми 

бачимо конкретні питання-кореляти зі шкали “пошук стимуляції” для 

питання №18 – питання №9 та №19. Питання 18 також може 

співвідноситись зі шкалою “імпульсивність”, однак індекс модифікації для 
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шкали “імпульсивність” вдвічі менший, в порівнянні з індексом для шкали 

“пошук стимуляції”. З огляду на значну перевагу за індексом , а також на 

наявність питань-корелятів зі шкали “пошук стимуляції”, ми можемо 

припустити, що апріорна модель для шкал опитувальника буде більш точно 

оцінювати отримані дані за умови, якщо ми включимо питання №18, а саме 

негативну відповідь на нього, також до шкали “пошук стимуляції”. 

При залученні питання №18 до шкали пошуку стимуляції ми 

спостерігаємо зміну в показниках порівняльної підгонки моделі – CFI – 0.88, 

TLI – 0.86, RMSEA – 0.053. За всіма показниками спостерігаємо наближення 

показників до рекомендованого значення. 

Рішення про наступний крок модифікації апріорної моделі прийнято 

з огляду на індекс модифікації 35.207, що встановлено у відношенні питання 

№7 до латентної змінної “імпульсивність”. Змістовно цей показник можна 

пояснити тим, що “імпульсивність” може проявлятися як легковажність та 

безпідставна оптимістичність відносно власного майбутнього. Зв'язок 

індикатора з латентною змінною пошук стимуляції є слабшим, при цьому 

варто зазначити, що “пошук стимуляції” та “імпульсивність” корелюють, 

тобто ми можемо припускати, що індикатор працює в межах перетину цих 

факторів, однак модифікаційний індекс дозволяє обрати ближчий латентний 

фактор. 

При залученні питання №7 до шкали “імпульсивність” ми 

спостерігаємо зміну в показниках порівняльної підгонки моделі – CFI – 

0.915, TLI – 0.903, RMSEA – 0.045. Індекс абсолютної надійності RMSEA, 

що є більш надійним для даного обсягу вибірки, свідчить про високу 

відповідність апріорної моделі даним, індекси СFI та TLI також свідчать про 

хорошу відповідність моделі. 

Ми передбачаємо, що застосування подальших рекомендацій до 

модифікації може підвищити відповідність моделі даним вибірки, та 

збільшити ймовірність того, що модель не відтвориться на інших вибірках. 
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 Рис.2.3 Модифікована факторна структура опитувальника SURPS. 

У модифікованій факторній моделі SURPS ми спостерігаємо зміну 

інтеркореляції факторів (див. Рис. 2.3). Фактор “тривожність” має незначну 

негативну кореляцію з фактором “пошук стимуляції”, незначне посилення 

кореляційного зв’язку з фактором “імпульсивність”. Ця зміна зумовлена 

включенням питання №18 до шкали “пошук стимуляції”. Для фактору 

“депресивність” посилився кореляційний зв'язок з фактором 

“імпульсивність” (коефіцієнт кореляції збільшився на 0.05), та зменшився 

кореляційний зв'язок з фактором “пошук стимуляції” і тепер відображає 

слабку зворотну кореляцію. Кореляційний зв'язок факторів “імпульсивність” 

та “пошук стимуляції” є найсильнішим інтеркореляційним зв’язком, однак 

після модифікації зв'язок зменшився на 0.02. Доцільність введення питання 

№7 до шкали “імпульсивність” підтвердилась сильним негативним 

кореляційним зв’язком між питанням та фактором (-0.69). Модифікація 

шкали “пошук стимуляції” через включення до неї питання № 18 

ілюструється слабким негативним кореляційним зв’язком (-0.37) 

Отримані результати дозволили встановити надійність окремих 

питань опитувальника та зведених показників для кожної з 4-х шкал. Більш 

високі показники надійності за коефіцієнтами Альфа та Лямбда 2 ми 
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спостерігаємо у шкалах “депресивність” та “пошук стимуляції”. Разом з тим 

ми бачимо, що для шкал “депресивність” та “пошук стимуляції” показник 

Лямбда 2 є вищим за показник Альфа, тобто без припущення про рівну 

коваріацію елементів ми отримуємо більш високу надійність. У випадку 

шкал “тривожність” та “імпульсивність” спостерігаємо зворотну картину – 

показники Альфа є вищими за Лямбда 2. Загалом, отримані коефіцієнти є 

достатньо високими, щоб ілюструвати необхідний рівень надійності 

методики. 

Порівняння вибірок осіб з діагностованою залежністю та осіб без 

діагностованої залежності за допомогою методу xi-квадрат, дозволило 

виділити 6 питань, що дозволяють передбачати приналежність 

досліджуваних до тієї чи іншої вибірки. Потенційно, дані питання, що 

відносяться до шкал “депресивність”, “пошук стимуляції” та 

“імпульсивність”, можуть слугувати як допоміжна шкала, що може 

використовуватись дотично до діагностики наявності залежності від 

психоактивних речовин. 

Оригінальна факторна структура методики SURPS за показниками 

конфірматорного факторного аналізу продемонструвала задовільні 

показники відповідності до емпірично виявлених на вибірці 

закономірностей. Завдяки функції модифікації відповідність апріорної 

моделі була покращена до оптимального рівня. Модифікована модель 

передбачає включення питання №7 шкали “імпульсивність”, та питання 

№18 до шкали "пошук стимуляції”. 

Виявлені в рамках процедури адаптації критерії надійності методики 

дозволяють використовувати її на вибірках людей, що є носіями російської 

мови, з метою виявлення факторів ризику розвитку залежності від 

психоактивних речовин. Відповідно, опитувальник може бути використаний 

разом з іншими дослідницькими методами психологічного дослідження 

особистісних диспозицій прийняття рішення. 
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2.4 Методики психологічного дослідження особистісних диспозицій 

прийняття рішення особами, залежними від ПАР 

 

Для проведення емпіричного дослідження до методичного 

інструментарію увійшли психометричні методики, шкали яких дозволяють 

операціоналізувати та виміряти особистісні диспозиції, що регулюють 

процес прийняття рішення:  

Мельбурнський опитувальник прийняття рішень (адаптація 

Т.М. Корнілової, 2013 р.) (скор. МОПР, англ. Melbourne decision making 

questionnaire, скор. MDMQ) застосовувався з метою визначення 

індивідуальних стратегій прийняття рішення [15]. Це особистісний 

опитувальник, спрямований на діагностику індивідуального стилю 

прийняття рішень (додаток М). Опитувальник є результатом апробації більш 

масштабного опитувальника Фліндерса [52] (Flinders 'Decision Making 

Questionnaire, DMQ). Конструктне обгрунтування опитувальника спирається 

на теорію конфлікту Янніса та Мана [123], в якій процес прийняття рішення 

розуміється як ситуацію психологічного стресу, спричиненого внутрішнім 

конфліктом мотиваційних та емоційних процесів. 

 Російською мовою методика МОПР адаптована та модифікована 

Т.М. Корніловою, містить 24 питання з трьома варіантами відповіді 

"правильно для мене", "іноді іноді правильно" і "неправильно для мене". 

Опитувальник містить 4 шкали: “Пильність”, “Уникнення вибору”, 

“Надпильність”, “Прокрастинація вибору”.  

Авторами пропонується змістова інтерпретація шкал. Шкала 

“Пильність” – відображає схильність індивіда до уточнення цілей і аспектів 

рішення, розгляд альтернатив, пов'язаних з пошуком інформації, її 

асиміляцією без похибок і ретельну оцінку перед вибором. Відповідно до 

моделі, пильність є єдиним копінгом, що сприяє адаптивним рішенням та 
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позитивно пов'язана з рішучістю і когнітивною мотивацією та потребою в 

пізнанні [15]. 

Надпильність (hypervigilance) включає інтенсивне орієнтування 

пошуку виходу з дилеми, тобто імпульсивне прийняття першого ж рішення, 

що обіцяє порятунок від ситуації; в екстремальних формах проявляється як 

«паніка» у виборі між альтернативами. Панічна імпульсивність є 

характерною стратегією у випадку, коли під час прийняття рішення індивід 

перебуває під великим стресом через можливі втрати суб’єктивно цінних 

ресурсів, часових обмежень або через суб’єктивно низьку оцінку власних 

можливостей у пошуку рішення 

Уникнення вибору (avoidance) характеризує поведінкову домінанту 

на уникнення напружених стресових ситуацій, тенденцію делегувати вибір 

стороннім особам або ситуативним чинникам, у прийнятті рішення стратегія 

уникнення передбачає, перш за все, мінімізацію суб'єктивної напруги та 

шкоди, мінімізація шкоди виступає більш вагомою за максимізацію користі. 

Стратегія уникнення ініціюється у тому випадку, коли напруга у 

мотиваційному конфлікті прийняття рішення відчувається індивідом як 

надмірна, а сама ситуація вибору має значущу негативну цінність для 

індивіда. 

Прокрастинація (procrastination) відображає тенденцію до вагання у 

прийнятті рішення або виконанні дії до моменту переживання суб'єктивного 

дискомфорту. Прокрастинація або зволікання у прийнятті рішення, не 

означає повну відмову від вибору, а впливає на якість цього вибору, адже 

індивід відтерміновує вибір, позбавляючи себе цінних ресурсів, часу та 

інформації для прийняття рішення. Відповідно метааналізу Стіла, 

прокрастинація позитивно корелює з імпульсивністю і нудьгою, не корелює 

з відкритістю досвіду, проте негативно корелює з показниками 

доброзичливості та екстраверсії, згідно з факторами Великої П'ятірки [216] 

За даними Ді Фабіо, прокрастинація негативно пов'язана з самооцінкою, 
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наполегливістю в досягненні цілей, а позитивно пов’язана з нейротизмом; 

окрім того, спостерігається значна позитивна кореляція з «когнітивними 

невдачами» [88]. 

Також встановлено, що стилі ПР, виміряні за допомогою МОПР, 

розрізнялися у студентів, які перебували в зоні ризику стосовно алкоголізму 

(їм притаманна  нижча пильність, більш висока прокрастинація, низька 

самооцінка прийняття рішень, проте не виявлено відмінностей щодо 

уникнення та надпильності) і азартних ігор (більш низька самооцінка, більш 

висока надпильність). Філіпс і Огіл припустили, що наявна певна біологічна 

схильність до «залежної особистості», яка проявляється в уникненні та 

імпульсивності, що  пов'язано зі надпильністю як невпевненістю та 

імпульсивним ризиком в ситуації браку часу або ресурсів [183]. 

Опитувальник «Особистісні фактори прийняття рішень» 

(адаптація Т. Корнілової, 1994 р.) – використовувався з метою визначення 

основних особистісних факторів прийняття рішення. Методика складається 

з  21 питання. (додаток И). 

Опитувальник базується на припущенні про можливість 

самоусвідомлення індивідом того, якою мірою йому притаманні 

продуктивні способи прийняття рішення в  ситуації невизначеності. Пункти, 

що входять до опитувальника, відображають суб'єктивну репрезентацію 

особистісного ризику в самосвідомості. Російськомовна модифікація 

включає 2 шкали: 1) особистісна схильність до ризику; 2) суб'єктивна 

раціональність [10]. 

“Схильність до ризику” в концепції Т. Корнілової тлумачиться як 

особистісна властивість до саморегуляції, що дозволяє людині приймати 

рішення і діяти в ситуаціях невизначеності [10]. Як індивідуальна 

характеристика, дана готовність передбачає оцінку суб'єктом свого 

минулого досвіду (почуття «Я ризикую», результативності своїх дій в 

ситуаціях шансу, вміння покладатися на себе без достатнього орієнтування в 
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ситуації). Готовність до ризику пов'язується з різними видами активності, в 

тому числі і з тими, які мають неадаптивний характер. Шкала 

“раціональності” вимірює готовність обдумувати свої рішення і діяти при 

можливо повному орієнтуванні в ситуації, що може характеризувати 

ризиковані рішення суб'єкта. Відображає спрямованість на збір інформації у 

прийнятті рішення. 

П'ятифакторний опитувальник особистості “5PFQ” (адаптація 

А. Хромова, 2000 р.) використовувався для дослідження узагальненого 

профілю особистісних рис респондентів. П'ятифакторний особистісний 

опитувальник, інша назва – “Велика п'ятірка” (Big five), був розроблений в 

1983-1985 рр. американськими психологами Р. МакКрае і П. Коста[73]. 

Виділені п'ять незалежних факторів (нейротизм, екстраверсія, відкритість 

досвіду, схильність до згоди, сумлінність) є вичерпними для опису цілісного 

психологічного портрета особистості. На сьогоднішній день існує кілька 

версій опитувальника. У дослідженні було використано варіант адаптації 

5PFQ А. Хромова [23], первісні шкали якої за своїм змістом відповідали 

пятифакторній теорії, однак в межах адаптації деякі шкали отримали іншу 

назву: «Відкритість досвіду» – «Експресивність», «Нейротизм» – «Емоційна 

нестійкість», «Схильність до згоди» – «Прихильність», «Сумлінність» – 

«Самоконтроль», назва шкали «Екстраверсія» не була змінена. Враховуючи 

конструктну тотожність шкал опитувальника 5PFQ , для зручності 

інтерпретації результатів ми будемо використовувати  назви конструктів з 

оригінальної п’ятифакторної теорії особистості. 

Опитувальник містить набір з 75 парних, протилежних за своїм 

значенням, стимульних висловлювань, що характеризують поведінку 

людини (додаток Л).   

Опитувальник є надійним, внутрішньо узгодженим та може бути 

використаний в широкому колі завдань для осіб різної статі, віку, професії 

та соціального стану. 
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Новий опитувальник толерантності до невизначеності 

(Розроблений Т. Корніловою, 2010 р.) Використовувався для дослідження 

індивідуального ставлення індивіда до невизначеності. Опитувальник являє 

собою російськомовну інтегральну методику [14] розроблену для 

вимірювання такої особистісної характеристики, як толерантність до 

невизначеності (скорочено ТН), засновану на схемі поєднання А. 

Фурнхамом відомих раніше в літературі шкал.Опитувальник має 33 пункти-

твердження, які оцінюються за семибальною лайкерт шкалою, формуючи 3 

фактори-шкали “Толерантність до невизначеності”, “Інтолерантність до 

невизначеності” та “Міжособистісна інтолерантність до невизначеності” 

(додаток К). 

При розробці методики основною гіпотезою виступало припущення 

про те, що вимірювана  опитуваннями властивість толерантність до 

невизначеності може розумітися як прояв латентної змінної «прийняття 

невизначеності», яка проявляється на рівнях інших особистісних 

властивостей, в першу чергу пов'язаних з особистісною регуляцією рішень і 

дій в умовах невизначеності – готовності до ризику і переваги інтуїтивного 

стилю в регуляції вибору.  

“Толерантність до невизначеності” відображає особистісну 

властивість оптимально переносити стан невизначеності, бачити в ньому 

творчий ресурс, прагнути його та приймати необхідність ризику.  

“Інтолернатність до невизначеності” характеризує індивідуальне 

прагнення до однозначності, впорядкованості та неприйняття 

невизначеності, негативне ставлення до невизначеності, дихотомічний поділ 

правильних і неправильних способів, думок і цінностей. 

 “Міжособистісна інтолерантність до невизначеності” відображає 

прагнення до ясності і контролю в міжособистісних стосунках, дискомфорт 

в разі невизначеності відносин з іншими. В цілому це відповідає критеріям 
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нестійкості, монологічності та прагнення до  стабільності в стосунках з 

іншими.  

Опитувальник, виходячи з даних, отриманих при його розробці та 

валідизації, є надійним, внутрішньо узгодженим і досить специфічним 

інструментом, призначеним для діагностики толерантності до 

невизначеності. Опитувальник може бути використаний для розв’язання 

широкого кола завдань для осіб різної статі, віку, професії та соціального 

стану. 

Опитувальник інтуїтивного стилю С. Епстайна. Опитувальник 

інтуїтивного стилю С. Епстайна [18] – психодіагностична методика, яка 

вимірює ступінь орієнтації на раціональні або інтуїтивні способи 

вибору[175]. Російською мовою переведений і валідизований в  2013 році 

Т. Корніловою і С. Корніловим [16]. Інтуїтивний пізнавальний стиль 

розуміється С. Епстайном як схильність індивіда спиратися на інтуїтивне 

пізнання в якості основи для прийняття рішень. На відміну від традиції 

розглядати когнітивний та інтуїтивний стилі як протилежні конструкти, С. 

Епстайн передбачає, що інтуїтивний пізнавальний стиль є унімодальним, 

незалежним виміром стильових особливостей людини і не пов'язаний з 

аналітичним та раціональним стилем.  

Опитувальник містить дві шкали: “Використання інтуїції” та 

“Здібність до інтуїції” (додаток П). Шкала “Використання інтуїції” 

відображає індивідуальну схильність покладатися на інтуїтивний спосіб 

прийняття рішення, довіряти власним інтуїтивним та емоційним враженням, 

та корелює з готовністю до ризику. Шкала “Здібність до інтуїції” 

характеризує самооцінку індивідом власних інтуїтивних навичок, тенденцію 

сприймати власні інтуїтивні процеси як чинники ефективності прийняття 

рішення та позитивно корелює з емоційним інтелектом особистості.  

Опитувальник часової перспективи Ф. Зімбардо (англ. Zimbardo 

Time Perspective Inventory, скор. ZTPI) використовувався для визначення 
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особистісної часової перспективи у прийнятті рішення. Методика 

спрямована на діагностику системи відносин особистості до часового 

континууму, оцінку ставлення до часу, а через це – на оцінку відносини 

особистості до навколишньої дійсності взагалі , а також до самої себе, свого 

досвіду і майбутніх перспектив [21]. Опитувальник часової перспективи 

розроблений Ф. Зімбардо в співавторстві з А. Гонсалесом в 1985 році [104].  

Оригінальна версія опитувальника складається з 56 пунктів, відповіді  

розподіляються за 5-бальною шкалою Лайкерта (додаток Н). Опитувальник 

включає 5 шкал: 

Фактор “Негативне минуле”. Відображає ступінь неприйняття 

власного минулого, тенденцію асоціювати попередній досвід з неприємними 

переживаннями та невдачами. Асоційований з підвищеною особистісною 

тривожністю, чутливістю до негативних емоцій.  Фактор “Позитивне 

минуле” визначає міру прийняття власного минулого, при якому попередній 

досвід тлумачиться як такий, що сприяє розвитку. Фактор “Гедоністичне 

теперішнє” відображає ступінь відмежованості суб’єктивного досвіду від 

минулого і майбутнього, з орієнтиром на отримання позитивних переживань 

тут і тепер, в короткотерміновій перспективі. Фактор “Фаталістичне 

теперішнє” відображає установку, при якій  теперішнє бачиться як результат 

подій, на які не міг та не може вплинути індивід, характеризується 

зниженим суб'єктивним відчуттям здатності контролювати своє життя. 

Фактор “Сприйняття майбутнього” відображає наявність у особистості 

цілей і планів на майбутнє, регуляцію власної поведінки з урахуванням на 

довготермінової перспективи.  

Використання психометричного інструментарію в моделі 

емпіричного дослідження. Для дослідження рефлексивного стилю 

прийняття рішення ми використали шкали “раціональність” з методики ЛФР, 

та “пильність” з методики МОПР, як такі, що за конструктним змістом 

вимірюють тенденцію до свідомого та зваженого прийняття рішення. 
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Дослідження інтуїтивної системи прийняття рішення проводилося за 

допомогою шкал “здатність до інтуїції” та “використання інтуїції” з 

методики інтуїтивного стилю С. Епстейна.  

Для дослідження центральних особистісних диспозицій респондентів 

за п'ятифакторною теорією особистості було використано шкали 

“Відкритість”, “Екстраверсія”, “Емоційна нестійкість”, “Схильність до 

згоди” та “Сумлінність” опитувальника 5PFQ в адаптації А. Б. Хромова. 

Дослідження часової перспективи у прийнятті рішень здійснювалося за 

допомогою шкал “Опитувальника часової перспективи Зімбардо”: 

“сприйняття майбутнього”, “фаталістичне теперішнє”, “гедоністичне 

теперішнє”, “позитивне минуле” та “негативне минуле”. Для дослідження 

толерантності до невизначеності досліджуваних було обрано шкали 

“толерантність до невизначеності”, “інтолерантність до невизначеності” та 

“міжособистісна інтолерантність до невизначеності”.  

Для дослідження схильності до непродуктивних стратегій прийняття 

рішення під впливом ситуативного стресу та мотиваційного конфлікту було 

використано шкали методики “Мельбурнський опитувальник прийняття 

рішення”: “надпильність”, “уникнення вибору” та “прокрастинація” . Для 

дослідження специфічних особистісних диспозицій, що впливають на 

цінність ПАР та ризик розвитку залежності було використано шкали 

“тривожність”, “депресивність”, “імпульсивність” та “пошук стимуляції” 

методики “Шкала ризику розвитку залежності від психоактивних речовин”, 

психометрична адаптація та модифікація якої здійснювалася в межах 

дисертаційного дослідження. 
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Рис. 2.4Співвідношення особистісних диспозицій у контексті рефлексивної 

та афективної систем прийняття рішення. 

 

На рис. 2.4 зображено співвідношення особистісних диспозицій в 

контексті двокомпонентної моделі прийняття рішення. Уявлення про 

розподіл особистісних диспозицій прийняття рішення в межах тієї чи іншої 

системи прийняття рішення є гіпотетичними та базуються на результатах 

теоретичного аналізу дослідницьких конструктів. Наголосимо, що даний 

розподіл особистісних диспозицій між системами прийняття рішення є не 

категоричним та слугує, в межах даного дослідження, радше евристичній, 

ніж констатувальній, меті. Таке уявлення може виступати в якості 

доповнення та розширення подібної моделі, запропонованої К. Д’юбері [85]. 

Критерієм для формування узагального уявлення про співвідношення 

особистісних слугувала двокомпонентна теорія прийняття рішення 

[126;162;192] в межах якої виокремлюються рефлексивна та афективна 
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системи регуляції поведінки. Відповідно, за своїм змістом особистісні 

диспозиції можуть бути співвіднесені радше з рефлексивною або з 

афективною системами прийняття рішення.  

Також диспозиції були розподілені за двома узагальненими 

мотиваційними напрямами: максимізації користі та мінімізації шкоди [192]. 

Такі диспозиції як “пильність”, “раціональність”, “толерантність до 

невизначеності” та “орієнтація на майбутнє” співвідносяться змістово з 

рефлексивною системою прийняття рішення. Диспозиції “гедоністичне 

теперішнє”, “імпульсивність”, “здібність до інтуїції”, “використання 

інтуїції”, “екстраверсія”, “схильність до ризику”, “пошук стимуляції”, 

переважно стосуються імпліцитних процесів афективної обробки 

поведінкових альтернатив з огляду на їх корисність та привабливість. 

Чутливість до негативних емоційних переживань та дезадаптивної 

поведінки в умовах стрессу узагальнює такі диспозиції як “надпильність”, 

“уникнення”, “прокрастинація”, “негативне минуле”, “депресивність”, 

“тривожність” та “інтолерантність до невизначеності”. Особистісні 

диспозиції, які змістово апелюють до обох систем прийняття рішення та не 

можуть бути зведені до тієї чи іншої системи, забезпечують організацію 

психічних процесів на більш загальному рівні або є результатом дії кількох 

систем прийняття рішення. До них цих диспозицій належать “нейротизм”, 

“сумлінність”, “відкритість”, “позитивне минуле”, “фаталістичне 

теперішнє”, “міжособистісна інтолерантність до невизначеності”. 

“Нейротизм” та “сумлінність”, з огляду на зміст цих диспозицій, не 

можуть бути безпосередньо віднесені до афективної чи рефлексивної систем 

прийняття рішення, оскільки визначають характер їх взаємодії. Висока 

сумлінність забезпечує здатність до тривалої концентрації уваги, що 

необхідна для повільної рефлексивної системи, а також забезпечує 

можливість відтерміновувати задоволення заради довготривалої мети, в той 

час як низька сумлінність відображатиме здебільшого імпульсивну, 
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афективну регуляцію вибору. Високий нейротизм відбиває, наскільки 

індивід буде чутливим до стрес-реакцій, що активуватимуть більш 

консервативні афективні способи регуляції поведінки, орієнтовані на 

уникнення шкоди, в той час, як низький нейротизм та емоційна стабільність 

виступатиме сприятливою умовою для виваженого та рефлексивного 

процесу прийняття рішення.  

Опис статистичних методів дослідження: Отримані дані від респондентів 

було оброблено та обраховано за допомогою програмного забезпечення 

microsoft excel, google drive, пакетів статистичних програм “R studio”  та 

“IBM SPSS statistics 23”. При статистичній обробці даних було виконано 

обчислення описових статистик для дослідницьких змінних – середнього 

арифметичного, медіани, моди, стандартного відхилення, обчислення 

критеріїв нормального розподілу даних – коефіцієнтів асиметрії, ексцесу, 

критерію Колмогорова-Смірнова;  

 Дані, отримані від респондентів групи залежності та групи контролю 

були порівняні за допомогою U-критерію (англ.: Mann–Whitney U-test) на 

наявність статистично значущої різниці між особистісними диспозиціями 

прийняття рішення. Пошук кореляційних зв’язків між дослідницькими 

змінними здійснювався за допомогою непараметричного методу рангової 

кореляції Ч. Спірмена. 

 Для виявлення структурних зв'язків між особистісними диспозиціями 

у групи залежних осіб та групи контролю було проведено процедуру 

кластерного аналізу за “методом найближчого сусіда” та процедуру 

експлораторного факторного аналізу для виявлення латентних факторів 

зв’язку.  

 

2.5. План дослідження психологічної структури процесу прийняття 

рішення особами, залежними від ПАР 
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 На підготовчому етапі було зібрано та оброблено дані, отримані за 

допомогою психометричних методик, описаних в підрозділах 2.3 та 2.4, 

дослідження проводилось за допомогою бланкових методик для групи 

залежних від ПАР та через онлайн анкетування, проведеного за допомогою 

сервісу Google froms для досліджуваних без залежності. Статистична 

обробка результатів була здійснена за допомогою програм SPSS 24 та 

R studio. 

 На першому етапі статистичної обробки було визначено описові 

статистики, що відображали загальні тенденції за вибраними параметрами в 

дослідницьких вибірках, дозволяли визначити середні значення, стандартне 

відхилення, відповідність стандартам нормального розподілу через 

коефіцієнти асиметрії та ексцесу (додатки Е, Д). 

Другий етап статистичної обробки полягав у порівнянні результатів 

дослідницьких вибірок за допомогою непараметричного критерію Манна-

Уітні, що дозволяв перевірити гіпотезу про наявність статистично значущої 

різниці у розподілах за обраними в дослідницькій моделі параметрами, та 

відобразити різницю у розподілі через виділення середніх рангів у 

дослідницьких вибірках.  

Третій етап статистичної обробки полягав у виявленні структурних 

зв’язків між особистісними диспозиціями на вибірці залежних від ПАР, за 

допомогою методів кластерного аналізу, експлораторного факторного 

аналізу та конфірматорного факторного аналізу. Кластерний аналіз було 

проведено за методом найближчого сусіда. Експлораторний факторний 

аналіз було проведено без процедури обернення, рішення про кількість 

факторів було прийнято з огляду на діаграму осипу, співставлення кількості 

факторів та відсотку описаної дисперсії а також за принципом теоретичної 

та змістової інформативності факторів.  
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Висновки до розділу 2 

 

1. Виокремлення та опис особистісних диспозицій прийняття 

рішення дозволяє уникнути низки методологічних обмежень, пов'язаних з 

дослідженням процесу прийняття рішення. Серед цих проблем 

найскладнішими є: складність урахування особистісного контексту що 

забезпечує екологічну валідність процедури дослідження, принципова 

неможливість стандартизації завдань, ускладнений доступ до окремих ланок 

процесу прийняття рішення, відсутність універсального критерію якості 

прийняття рішення. Аналіз особистісних диспозицій дозволяє достатньо 

повно та ґрунтовно дослідити специфіку прийняття рішення. 

2. Дослідницька вибірка включила респондентів загальною 

кількістю 340 осіб. Основну групу склали 60 осіб, залежних від ПАР. 

Контрольну групу склали 65 осіб без діагностованої залежності від ПАР. 

215 осіб було залучено з метою адаптації Шкали ризику розвитку 

залежності. 

3. Емпіричне дослідження особистісних диспозицій прийняття 

рішення особами, залежними від ПАР, проводилося у два етапи. На 

першому етапі було здійснено психометричну адаптацію методичного 

інструментарію до вибірки осіб, залежних від ПАР, та проведено 

дослідження психологічних особливостей цих осіб. На другому етапі було 

проведено дослідження специфіки та структурної організації особистісних 

диспозицій прийняття рішення особами, залежними від ПАР, та здійснено 

порівняння результатів основної та контрольної груп. 

3. Для виконання завдань дослідження особистісних диспозицій  

прийняття рішення особами, залежними від ПАР, було застосовано 

методики, які визначають індивідуальні стратегії прийняття рішення, часову 

перспективу, толерантність до невизначеності та особистісні риси, а саме: 

“Мельбурнський опитувальник прийняття рішень”, “Особистісні фактори 
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прийняття рішення”, опитувальник “5PFQ” в адаптації М. Хромова, “Новий 

опитувальник толерантності до невизначеності”, “Опитувальник часової 

перспективи Зімбардо”, “Опитувальник інтуїтивного стилю Епстейна”. Для 

виміру особистісних факторів схильності до розвитку залежності було 

адаптовано методику “Шкала ризику розвитку залежності”. Для обробки 

результатів було використано статистичні методи репрезентації тенденцій 

вибірки (описові статистики), статистичні методи порівняння груп та 

методи пошуку кореляційних та структурних зв'язків. 

Основні наукові результати розділу опубліковані у статтях  

“Адаптація російськомовної версії опитувальника «шкала ризику розвитку 

залежності від психоактивних речовин»” та “Suicidal Behaviors Among 

Ukrainian College Students: the Role of Substance Use, Religion, and 

Depression” 4; 50. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРОЦЕСУ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ОСОБАМИ, ЗАЛЕЖНИМИ ВІД ПСИХОАКТИВНИХ 

РЕЧОВИН 

 

3.1 Порівняльний аналіз розподілу особистісних диспозицій 

прийняття рішення особами, залежними від психоактивних речовин, та 

групи контролю 

 

 Першим кроком у визначені специфіки особистісних диспозицій 

прийняття рішення особами, залежними від ПАР, був порівняльний аналіз 

групи залежних з контрольною групою за обраними дослідницькими 

параметрами, що відповідають особистісним диспозиціям прийняття 

рішення. З огляду на те, що за більшістю шкал серед досліджуваних не 

спостерігається тенденцій нормального розподілу значень (додатки Ж1, 

Ж2)., було прийнято рішення обмежитися непараметричними методами 

статистичного дослідження. Непараметричний критерій Манна-Уітні 

дозволив визначити, за якими параметрами наявна значуща різниця, шляхом 

перевірки нульової гіпотези про рівність частотного розподілу розподілу. За 

допомогою коефіцієнту середнього рангу було визначено, в якій саме групі 

більшою мірою виражена та чи інша ознака.  

З даних, представлених в таблиці № 3.1, видно, що групи 

досліджуваних без залежності та із залежністю мають відмінності за 

наступними шкалами: “схильність до ризику”, “пильність”, “уникнення”, 

“надпильність”, “інтолерантність до невизначеності”, “експресивність”, 

“емоційна нестійкість”, “сумлінність”, “прихильність”, “негативне минуле”, 

“сприйняття майбутнього”, “депресивність”, “пошук стимуляції”.  
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Отримані дані вказують на те, що особи, залежні від ПАР, 

відрізняються від контрольної групи майже за половиною особистісних 

диспозицій прийняття рішення. Разом з тим, деякі диспозиції не відрізняють 

залежних від контрольної групи, тому, ймовірно, вони меншою мірою 

пов'язані із залежністю у досліджуваних. 

 

Таблиця 3.1 

Результати порівняльного аналізу між групою залежних від ПАР та 

контрольною групою за непараметричним критерієм Манна-Уітні 

Змінна в моделі Значущість Рішення щодо 

нульової гіпотези 

Середній ранг 

для контрольної 

групи 

Середній ранг 

для групи з 

залежністю від 

ПАР 

Схильність до ризику 0,03 Відхиляється 56,32 70,23 

Раціональність 0,72 Приймається 64,08 61,83 

Пильність 0,04 Відхиляється 71,98 53,27 

Прокрастинація 0,69 Приймається 61,77 64,33 

Уникнення вибору 0,02 Відхиляється 55,38 71,26 

Надпильність 0,01 Відхиляється 55,05 71,62 

Толерантність до 

невизначеності 

0,00 Приймається 67,24 58,41  

Інтолерантність до 

невизначеності 

0,52 Відхиляється 75,45 51,51 

Міжособистісна 

інтолерантність до 

невизначеності 

0,40 Приймається 60,41 65,81 

Експресивність 0,01 Відхиляється 73,75 51,35 

Екстраверсія 0,61 Приймається 61,43 64,70 

Емоційна нестійкість 0,03 Відхиляється 69,73 55,71 

Самоконтроль 0,01 Відхиляється 73,04 52,12 

Прихильність 0,00 Відхиляється 78,98 45,69 

Гедоністичне 

теперішнє 

0,18 Приймається 58,85 67,50 

Позитивне минуле 0,54 Приймається 61,14 65,02 

Фаталістичне 

теперішнє 

0,52 Приймається 56,95 69,55 

Негативне минуле 0,03 Відхиляється 56,31 70,25 

Сприйняття 

майбутнього 

0,02 Відхиляється 69,97 55,45 

Здібність до інтуїції 0,16 Приймається 58,64 67,72 

Використання інтуіції 0,45 Приймається 60,68 65,51 

Депресивність 0,02 Відхиляється 56,34 70,22 

Тривожність 0,33 Приймається 60,10 66,14 

Імпульсивність 0,88 Приймається 57,75 68,68 

Пошук стимуляції 0,02 Відхиляється 55,98 70,60 
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Детальний аналіз результатів міжгрупового порівняння дозволяє 

охарактеризувати специфіку особистісних диспозицій прийняття рішення в 

осіб, залежних від ПАР. Розглянемо результати більш детально та 

використаємо гістограми розподілу обраних параметрів серед 

дослідницьких вибірок, що можуть слугувати джерелом додаткової 

інформації про результати порівняння. 

 

 

Рис.3.1 Гістограми розподілу ознаки “схильність до ризику” 

 

З данимх, представленими на рис.31., ми бачимо, що за показником 

“схильність до ризику“ виявлені значущі відмінності у розподілі значень 

між групами. В середньому, вищими є показники у групи залежних від ПАР, 

що відображено у середньому ранзі 70,20 порівнянно з середнім рангом 

контрольної групи – 56, 32. На рис. 3.1 ми бачимо, що різниця досягається за 

рахунок того, що серед залежних від ПАР частіші показники, що є вищими 

за середнє, та менш часті показники, нижчі за середні. Графік розподілу 

результатів дозволяє нам говорити про наявність тенденції, що проявляється 

в більш високих показниках для групи залежних в цілому.  

Загалом це узгоджується з дослідницькими очікуваннями, оскільки 

вживання психоактивних речовин може бути віднесене до ризикованої 

поведінки. Імпульсивність, що значно підвищується через розвиток 
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залежності та вплив ПАР, також посилює схильність до ризикованої 

поведінки.  

В ситуації прийняття рішення схильність до ризику може проявитися  

в зниженому сприйнятті можливої шкоди чи втрати від неадаптивного 

вибору. Крім того, схильність до ризику може призводити до небезпечного 

для індивіда досвіду , в тому числі – до вживання небезпечних для здоров'я 

ПАР.  

При цьому схильність до ризику не може трактуватися як суто 

дезадаптивна диспозиція прийняття рішення, оскільки у деяких життєвих 

ситуаціях неможливо звести фактор ризику до мінімуму, крім того деякі 

поведінкові альтернативи, що характеризуються вищим ризиком, можуть 

також призводити до більшої цінності результатів.  

 

Рис. 3.2 Гістограми розподілу ознаки “Раціональність” 

 

За шкалою “Раціональність“ не виявлено відмінностей у розподілі 

значень між групами. В середньому, вищими є показники у контрольної 

групи, що відображено у середньому ранзі – 64,08, у порівнянні з середнім 

рангом для групи залежних від ПАР – 61,83. Гістограми розподілу (див. 

рис. 3.2.) демонструють, що виявлена різниця досягається за рахунок того, 

що серед залежних від ПАР більше представлені показники шкали 

“раціональність”, що є нижчими за середні.  
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Також ми можемо спостерігати, що всередині групи залежних від 

ПАР більш чисельними є крайні високі показники “раціональності”, в той 

час як контрольна група наближається до стандартів нормального розподілу 

за рахунок того, що середні значення є більш чисельними, ніж крайні 

значення.   

Можна припустити, що особистісна схильність аналізувати та 

когнітивно деталізувати інформацію у прийнятті рішень, не може слугувати 

протекторним фактором у виникненні та розвитку залежності. При цьому 

залежність не виключає раціональності у прийнятті рішень загалом. Такі 

дані не узгоджуються з попередніми науковими розвідками. Зокрема, 

систематичне вживання психоактивної речовини тлумачиться як 

непродуктивний копінг та нераціональне рішення, що виступає корисним у 

короткотривалій перспективі, однак шкода в довготривалій перспективі від 

такого рішення є значно вищою [232].  

Разом з тим, Г. Беккер та К. Мерфі [43] виступали з критикою 

тлумачення залежності як ірраціонального вибору, стверджуючи, що 

загалом, вживання психоактивних речовин є послідовною, далекоглядною 

та оптимальною для індивіда поведінкою, а можливі негативні наслідки 

враховуються, однак не переважають суб'єктивної цінності від вживання 

психоактивної речовини. Для розуміння цієї тези важливо враховувати 

також концепцію раціонального споживання, що полягає в “усвідомленому” 

вживанні психоактивної речовини, контролі цього процесу та врахуванню 

можливих негативних наслідків.  

Передбачається, що виражене оптимальне вживання не властиве усім 

залежним від ПАР, проте з часом відбувається оптимізація вживання, 

ефективність якого може бути індивідуально-варіативною. Тобто, вибір на 

користь вживання ПАР є цілком виваженим та раціональним, однак 

ризикованим, що, в свою чергу, узгоджується з отриманими данними про те 

(див. Рис.3.1.), що досліджувана група має вищу схильність до ризику. 
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Отримані результати не спростовують, однак і не свідчать на користь 

аргументів Г. Беккера та К. Мерфі відносно раціональної природи вживання 

ПАР. При цьому можна стверджувати, що рівень раціональності у прийнятті 

рішень не є ознакою, що специфічним чином характеризує досліджувану 

групу залежних. 

Отримані результати частково узгоджуються з дослідницькими 

очікуваннями, оскільки “раціональність” як конструкт за змістом 

наближається до опису раціональної, або ж “рефлексивної” системи, 

специфіка функціонування якої менш асоційована з розвитком залежності, 

ніж у випадку емоційної, імпульсивної системи, а також менше зазнає 

впливу в патогенезі залежності від ПАР.  

Разом з тим, передбачалося, що контрольній групі буде притаманна 

значимо вища раціональність, що могла слугувати захисним фактором по 

відношенню до виникнення залежності, оскільки раціональне зважування 

альтернатив потенційно дозволяє краще усвідомити можливі негативні 

наслідки від ризикового зловживання ПАР. 

 

Рис.Рис.3.3  Гістограми розподілу ознаки “Пильність” 

 

За шкалою “Пильність“ виявлені значущі відмінності у розподілі 

значень між групами. В середньому, вищими є показники контрольної 

групи, що відображено у середньому ранзі – 71,98, у порівнянні з середнім 
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рангом групи, залежної від ПАР – 53,27. Гістограми розподілу ознаки між 

групами (див. рис. 3.3.) вказують на те, що різниця досягається за рахунок 

того, що у контрольній групі найбільш частими є крайні високі значення за 

показником “пильність”, в той час як показники, нижчі за середні, 

зустрічаються рідко. Специфічною тенденцією в розподілі значень для 

групи залежних від ПАР є відносно більша частота значень, нижчих за 

середні, а також крайньо низьких значень. 

Отже, отримані результати свідчать про те, що люди, які не мають 

залежності від будь-яких ПАР, при прийнятті рішень більш схильні до 

пильності, тобто вони готові до прийняття рішення в будь-який момент. 

Досліджувані з контрольної групи у прийнятті рішень більш схильні 

уточнювати свої цілі та задачі, вони розглядають альтернативи за 

допомогою пошуку інформації, яку вони, у порівнянні із залежними від 

ПАР,  частіше моделюють та оцінюють перед тим, як зробити вибір. 

Забезпечення стратегії “пильності” вимагає оптимального 

функціонування та координації когнітивних процесів, що, як правило, 

порушуються або зазнають похибок у залежних від ПАР. При цьому низька 

“пильність” може виступати предиспозицією розвитку залежності, оскільки 

недостатній когнітивний контроль може сприяти тому, що негативні 

наслідки вживання ПАР можуть бути неочевидними для індивіда.  

Отримані результати загалом узгоджуються з дослідницькими 

очікуваннями, оскільки конструкт “пильність” релевантний адаптивним 

стратегіям прийняття рішення, що дозволяють робити більш усвідомлений 

вибір, уникати ситуацій, що сприятимуть розвитку залежності та 

забезпечують вольовий контроль поведінки, гальмуючи імпульси до 

вживання психоактивних речовин. Можна припустити, що саме високі 

показники «пильності», які свідчать про найбільш повний прояв цієї риси, 

можуть відігравати значну запобіжну роль у розвитку залежності.  
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Рис.3.4 Гістограми розподілу ознаки “Прокрастинація” 

 

За шкалою «Прокрастинація» не виявлено значущих відмінностей у 

розподілі значень між групами. В середньому, вищими є показники у групи 

залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 64,33 бали у 

порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 61,77 балів.  

Гістограми розподілу не вказує на специфічні прояви ознаки між 

групами (див. Рис.3.4.).  

Всередині груп спостерігаються приблизно однакові тенденції щодо 

схильності відкладати процес вибору через мотиваційну напругу. Загалом, 

«прокрастинація», як тенденція зволікати з прийняттям рішення, не 

передбачає значного прямого впливу на виникнення та розвиток залежності, 

адже зволікання може більш прямо стосуватися суб’єктивно неприємних 

ситуацій прийняття рішення. На нашу думку, динаміка залежності від ПАР 

зменшує субє’ктивну цінність данної стратегії та ефект ПАР, ейфоричний 

чи заспокійливий, не сприяє, проте і не виключає розвитку залежності. 
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Рис. 3.5 Гістограми розподілу ознаки “Уникнення” 

 

За шкалою “Уникнення“ виявлені значущі відмінності у розподілі 

значень між групами. В середньому, вищими є показники у групи залежних 

від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 71,26 у порівнянні з середнім 

рангом контрольної групи – 55,38. На Рис.3.5 видно, що різниця досягається 

за рахунок того, що серед залежних від ПАР превалюють досліджувані з 

середніми та вищими за середні значеннями, в той час як у досліджуваних з 

контрольної групи переважають результати нижчі за середні (див. Рис.3.5.).  

Для контрольної групи спостерігається тенденція отримувати 

переважно середній або нижчий за середній рівень показника “уникнення 

вибору”. Тобто, можна зробити висновок, що особи, які мають залежність 

від ПАР, частіше використовують стратегію уникнення вибору від час 

прийняття рішення. Таке уникнення може використовуватись через 

прокрастинацію, перекладання відповідальності на інших (сім’ю, колег, 

друзів тощо) та раціоналізацію сумнівних альтернатив. На відміну від них, 

особи, які не мають залежностей, як вже зазначалося вище, менш схильні до 

уникнення, але більше використовують пильність як стратегію при 

прийнятті рішень. 
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Конструкт “уникнення вибору” відповідає поведінковій тенденції 

уникати суб’єктивно напружених ситуацій, які потребують прийняття  

рішення, таким чином, що вибір свідомо чи несвідомо делегується 

зовнішнім агентам, в тому числі самому плину ситуації. До таких 

суб’єктивно напружених ситуацій можна віднести мотиваційний конфлікт 

між вибором реабілітації або спробами подолати залежність самостійно чи 

ніяк не впливати на власну залежність і уникнення вибору полягатиме в 

відмові від власного вольового та рефлексивного контролю.  

Уникнення вибору може відігравати значущу роль на етапі 

формування особистого стилю життя, коли індивід може делегувати 

власному оточенню вибір стосовно використання чи відмови від 

використання психоактивних речовин і така поведінка, ймовірно, посилити 

вплив оточення, що може спонукатиме до вживання психоактивних 

речовин.  

На етапі подолання залежності та реабілітації провідна стратегія 

уникнення вибору може уповільнити позитивну динаміку, оскільки індивід 

може очікувати від лікарів, терапевтів, соціальних працівників та близького 

оточення зовнішньої регуляції власної поведінки, замість того, щоб 

регулювати її самостійно, обираючи між активною роботою над подоланням 

залежності та пасивною динамікою з частими рецидивами.  

 

Рис. 3.6. Гістограми розподілу ознаки “Надпильність” 
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За шкалою “Надпильність“ виявлені значущі відмінності у розподілі 

значень між групами. В середньому, вищими є показники у групи залежних 

від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 71,62 у порівнянні з середнім 

рангом контрольної групи – 55,05. На рис. 3.6.  видно, що різниця 

досягається за рахунок того, що серед залежних від ПАР частіше 

зустрічаються результати, вищі за середні, в той час як розподіл значень в 

контрольній групі наближається до стандартів нормального розподілу, за 

винятком значної групи досліджуваних з низькими результатами за шкалою 

“надпильність” (див. Рис.3.6.).  

Тобто для осіб, залежних від ПАР, характерно шукати вихід із 

складної ситуації, не вмикаючи інтелектуальне орієнтування. Іншими 

словами, залежні люди схильні до імпульсивного прийняття рішень, яке 

обіцяє «примарне» позбавлення від небажаної неприємної ситуації. Така 

надпильність в досліджуваних може бути спричинена невпевненістю та 

нестачею часу або ресурсів для прийняття рішень.  

В деяких випадках такий спосіб прийняття рішення може призвести 

до «паніки» у виборі між альтернативами, тобто під час не емоційних 

процесів та за відсутності можливості покладатися на інтуїцію, 

обумовлюється «кидання» із сторони в сторону або «застрягання» на 

альтернативах. 

Отримані результати узгоджуються з дослідницькими очікуваннями, 

оскільки попередні дослідження вже вказували на притаманність залежним 

особам “надпильності” та змістовно пояснюють дезадаптивні елементи у 

процесі прийняття рішень залежними особами – наявність “панічної 

імпульсивності” у поведінці під час прийняття рішення, збільшує чутливість 

до тиску обставин, часу та негативних аспектів стресу і, ймовірно, збільшує 

ризик когнітивних похибок, та перешкоджає мобілізувати оптимальні для 

раціонального вибору когнітивні стратегії, що може бути критично 
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важливим у складних ситуаціях, які, зокрема, можуть супроводжувати 

залежність. 

 

Рис.3.7.  Гістограми розподілу ознаки “Толерантність до невизначеності” 

 

За шкалою “толерантність до невизначеності“ не виявлено значущих 

відмінностей у розподілі значень між групами. В середньому, нижчими є 

показники у групи залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 

58,41 у порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 67,24.  

Графік розподілу значень показника у вибірках дозволяє пояснити 

знайдену відмінність, оскільки у групі залежних від ПАР частіше 

спостерігаються показники, нижчі за середні. Розподіл ознаки для двох груп 

є скоріше симетричним, оскільки має ексцес приблизно на одному рівні 

кривої розподілу (див. Рис.3.7.). Однак можна спостерігати на гістограмах 

розподілу, що вищий середній ранг, ймовірніше за все, забезпечується за 

рахунок того, що серед контрольної групи більша частина досліджуваних 

отримала показники “толерантності до невизначеності”, вищі за середні.  

В середньому, досліджувані особи без залежності від психоактивних 

речовин почувають себе суб’єктивно простіше в ситуаціях невизначеності, 

життєвих викликів та в неоднозначних життєвих контекстах. Однак наявні 

відмінності не можуть бути екстрапольовані на генеральну сукупність.  
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Рис.3.8. Гістограми розподілу ознаки “Інтолерантність до 

невизначеності”. 

 

За шкалою “інтолерантність до невизначеності“ виявлені значимі 

відмінності між групами. В середньому, вищими є показники у групи 

залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 75,45 балів у 

порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 51,51 балів. На Рис. 3.8.  

видно, що різниця досягається за рахунок того, що серед залежних від ПАР 

спостерігаються менш виражені пікові показники ексцесу, в той час як для 

контрольної групи ексцес значень знаходиться на рівні балів, нижчих за 

середні. Розподіл у групі залежних від ПАР тяжіє до вищих показників за 

цією ознакою . 

Отримані результати загалом узгоджуються з попередніми подібними 

дослідженнями [189] та дослідницькою гіпотезою. Інтолерантність до 

невизначеності може тлумачитися як диспозиція, що негативно впливає на 

прийняття рішення через дискомфорт у ситуаціях невизначеності, що стає 

на заваді використанню продуктивних стратегії та через прояв так званого 

“чорно-білого” мислення. На відміну від “толерантності до невизначеності”, 

що стосується скоріше прийняття ситуації невизначеності та здатності 

користуватися позитивними сторонами невизначеності, “інтолерантність” 

відображає чутливість до негативних аспектів невизначеності, яка 
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супроводжує прийняття рішення [44]. Виражена інтолерантність до 

невизначеності може провокувати стресову реакцію в умовах 

невизначеності, роблячи прийняття рішення менш адаптивним та 

ускладнюючи роботу рефлексивної системи прийняття рішення та 

посилюючи панічну імпульсивність в результаті. ПАР може виступати як 

засіб зменшення негативних афективних реакцій на невизначеність.  

 

Рис.3.9. Гістограми розподілу ознаки “Міжособистісна інтолерантність 

до невизначеності”. 

 

За шкалою “міжособистісна інтолерантність до невизначеності“ не 

виявлено значущих відмінностей у розподілі значень між групами. В 

середньому, вищими є показники у групи залежних від ПАР, що 

відображено у середньому ранзі – 65,81 бал у порівнянні з середнім рангом 

контрольної групи – 60,41 бал. На Рис. 3.9 можна спостерігати, що між 

групами розподіл ознаки “міжособистісна інтолерантність до 

невизначеності“ майже не відрізняється, за винятком того, що у групі 

залежних від ПАР більше досліджуваних отримали  показники, вищі за 

середні, в той час як серед групи контролю спостерігається більше 

досліджуваних з низькими результатами за ознакою. 

Досліджувані обох груп демонструють подібну направленість на 

виявлення ясності та контролю в міжособистісних стосунках та чутливість 
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до невизначеності в соціальних ситуаціях. Даний конструкт за своїм змістом 

більш детально розкриває соціальний контекст взаємодії і дослідницька 

гіпотеза не передбачала значущої відмінності за розподілом значень у 

залежних осіб. Разом з тим, особливості соціалізації та соціальної поведінки 

та рішень можуть утворювати побічні дослідницькі питання, які мають бути 

розглянуті в межах інших досліджень.  

Якщо ж розглядати власне процес прийняття рішення у залежних 

осіб, то мова йтиме радше про поведінково-вольову регуляцію загалом, її 

специфіку у осіб, що схильні до розвитку залежності, поведінково-

функціональні зміни у когнітивних механізмах, що виникають як наслідок 

дії ПАР на нервову систему та ціннісно-мотиваційну сферу особистості. 

Таким чином, даний параметр в межах нашого дослідження не може 

виступати фактором, що може вказати на специфіку процесу прийняття 

рішення у осіб, залежних від ПАР. 

 

 

Рис.3.10. Гістограми розподілу ознаки “Експресивність” 

 

Досліджуваним із вибірки залежних в цілому властива менша 

відкритість досвіду. При цьому, завдяки порівнянню гістограм розподілу 

(див. Рис. 3.10.) видно, що виявлена різниця досягається, здебільшого, за 
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рахунок того, що в контрольній групі помітно більша частина 

досліджуваних має високі показники експресивності, спостерігається 

помітна асиметрія розподілу в бік вищих показників, з більшим ексцесом, в 

той час як для вибірки залежних характерна більша дисперсія результатів. В 

середньому, нижчими є показники у групи залежних від ПАР, що 

відображено у середньому ранзі – 51,35 балів у порівнянні з середнім 

рангом контрольної групи – 73,75 балів. Отримані результати вказують, 

перш за все, що досліджувані з групи залежних частіше демонструють 

більшу консервативність, в той час як група контролю є більш відкритою до 

нового досвіду. Вживання ПАР може розумітися як експресивний стиль 

життя та новий досвід у культурі, де ПАР знаходиться під законодавчою 

забороною. Тому вживання ПАР може пояснюватися не лише “схильністю 

до ризику” та пошуком “стимуляції”, а мотивацією отримати новий досвід 

через вживання ПАР. Проте вживання ПАР через пошук нового досвіду не є 

достатньою умовою для розвитку залежності, що здебільшого потребує 

систематичного зловживання та наявність стійкої мотивації до переживання 

ефекту ПАР. 

 Зауважимо, що якщо подібний поведінковий сценарій дійсно 

відтворюється залежними від ПАР, то, передбачається, що до нього 

спонукає скоріше диспозиція “пошук стимуляції”. Ці диспозиції мають 

певний конструктний перетин на рівні окремих субелементів [27, 195], 

однак “відкритість досвіду” асоційована з інтелектуальним інтересом та 

креативністю [113], в той час як “пошук стимуляції” вказує на поведінкове 

прагнення отримувати сильну стимуляцію в короткотривалій перспективі. 

 Відкритість досвіду, якщо говорити про її протилежний полюс, 

вказує на ригідність та консервативність. Розвиток залежності, поведінкової 

чи залежності від ПАР, пов'язаний з закріпленням залежної поведінки. 

Об'єкт залежності – психоактивна речовина, поступово займає роль 

провідної цінності, блокуючи інші сфери інтересів. 
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 Відповідно до цього припущення, можна сформулювати дві тези: 1) 

Залежні від ПАР стають менш відкритими досвіду через мотиваційні зміни, 

що відбуваються з розвитком залежності; 2) диспозиційно “відкриті” 

досвіду індивіди частіше шукають нові цінності в мотиваційно-смисловій 

сфері, що не створює сприятливих умов для фіксації на ПАР. 

Передбачається, що “відкритість досвіду”, якщо вона представлена у 

поведінці на певному достатньому рівні, спрямовує індивіда до пошуку 

нових сенсів та занять, зменшуючи цінність ПАР, як стабільно звичного 

джерела сильної стимуляції. 

 

 

 

Рис.3.11. Гістограми розподілу ознаки “Екстраверсія”. 

 

За шкалою “Екстраверсія“ не виявлено значущих відмінностей у 

розподілі значень між групами. В середньому, вищими є показники у групи 

залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 64,70 балів у 

порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 61,43 бали. Розподіл 

значень між вибірками за шкалою “екстраверсія“ також демонструє майже 



108 

 

симетричні тенденції (див. Рис. 3.11.), за винятком того, що в групі осіб, 

залежних від ПАР менше представлені низькі показники, порівняно з 

групою контролю.  

Беручи до уваги, що результати порівняння групи залежних та 

контрольної групи теж не вказують на відмінність прояву риси 

«екстраверсія», можна припустити, що динаміка прояву цієї риси не має 

значущого коморбідного зв’язку з розвитком залежності. Як інтроверсивна 

орієнтація індивіда так і екстраверсивна, однаково не слугує ні 

протекторним фактором проти залежності, ні фактором ризику залежності, а 

активність – поведінкова та соціальна – не характеризує залежних від ПАР 

специфічним чином.  

 

 

 

Рис.3.12. Гістограми розподілу ознаки “Емоційна нестійкість”. 

 

За шкалою “Емоційна нестійкість“ виявлені значущі відмінності у 

розподілі значень між групами. В середньому, нижчими є показники у групи 

залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 55,71 бал у 

порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 69,73 бали.   



109 

 

На Рис.3.12. видно, що різниця досягається за рахунок того, що серед 

залежних від ПАР помітно менше досліджуваних мають високі показники за 

шкалою, що загалом свідчить про більшу емоційну стійкість досліджуваних, 

порівняно з групою контролю. 

Отримані результати загалом відрізняються від попередніх даних про 

диспозиційно вищий нейротизм у залежних від ПАР, що спонукає індивіда 

вживати ПАР з метою підвищення емоційної стабільності. Тобто ПАР може 

виступати як компенсаторний елемент, що може використовуватися або з 

метою контролю переживання негативних емоцій та суб'єктивно 

неприємних почуттів, таких як ситуаційний тиск, стрес, складні життєві 

дилеми тощо. Нейротизм як низька здатність до емоційної регуляції, 

збільшує суб'єктивний запит на зовнішні замінники психологічних копінг-

механізмів.  

Крім того, отримані дані можуть пояснюватися тим, що на момент 

дослідження, респонденти з групи залежних знаходилися на реабілітаційній 

програмі, яка частково спрямована на підвищення суб’єктивного 

благополуччя учасників.  

Разом з цим, отримані дані стосовно нейротизму не узгоджуються з 

результатами за показниками споріднених шкал, таких як “надпильність”, 

“уникнення вибору”, “інтолерантність до невизначеності”, “негативне 

минуле” та “депресивність”, за якими залежні від ПАР досліджувані 

демонструють вищі показники. Ми припускаємо, що ця різниця спричинена 

тим, що загальний нейротизм міг бути компенсований дією ПАР а також 

реабілітаційних заходів, а окремі перелічені диспозиції, що асоційовані з 

нейротизмом, лишились незмінними, оскільки не зазнали такого впливу.  
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Рис. 3.13.Гістограми розподілу ознаки “Самоконтроль”. 

За шкалою “Самоконтроль“ виявлені значущі відмінності у розподілі 

значень між групами. В середньому, нижчими є показники у групи залежних 

від ПАР, що відображено у середньому ранзгу – 52,12 бали у порівнянні з 

середнім рангом контрольної групи – 73,04 бали. Отримана різниця 

досягається за рахунок того, що серед залежних від ПАР спостерігається 

більше низьких та середніх показників за ознакою, в той час як групі 

контролю притаманні вищі за середні результати (див. Рис. 3.13.)  

Отримані дані свідчать, що групі залежних від ПАР більше 

притаманні імпульсивність поведінки, безтурботність та схильність до 

необдуманих вчинків. Крім того, нижчі показники за ознакою “сумлінність” 

можуть свідчити про більшу схильність передчасно припиняти вольовий 

контроль, зокрема, коли це стосується дотримання програм реабілітації. 

Вища сумлінність, притаманна групі контролю, могла б забезпечувати 

стійкість вибору та здатність дотримуватися комплексних, складних планів 

поведінки без підкріплення “тут і зараз”, що могло б зменшити суб'єктивну 

цінність ПАР як джерела швидкої активуючої або атарактичної стимуляції. 

Відносно процесу прийняття рішення це може означати, що 

рефлексивний спосіб прийняття рішення забезпечуватиметься не повною 

мірою, з більшою ймовірністю домінуватимуть імпульсивні процеси, 



111 

 

залежні від ПАР будуть більш схильні хаотично міняти власний вибір та 

обраний курс дій під впливом сильних подразників.  

 

Рис. 3.14. Гістограми розподілу ознаки “Прихильність”. 

 

За шкалою “Прихильність“ виявлені значущі відмінності у розподілі 

значень між групами. В середньому, нижчими є показники у групи залежних 

від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 45,69 балів у порівнянні з 

середнім рангом контрольної групи – 78,98 балів. Серед залежних від ПАР 

помітно більше досліджуваних, які отримали показники, нижчі за середні, в 

той час як досліджуваних, що отримали високі показники за шкалою 

помітно менше (див. Рис. 3.14). Контрольна група, в свою чергу, 

здебільшого характеризується показниками “доброзичливості”, вищими за 

середні, з добре вираженою асиметрією в бік вищих значень..  

Результати узгоджуються з дослідницькими очікуваннями, адже 

наведена особистісна диспозиція є протекторним фактором розвитку 

залежності [155]. “Схильність до згоди” виступає як індивідуальна здатність 

до соціалізації та засвоєння колективних норм, що здебільшого засуджують 

зловживання ПАР. В той час як низька чутливість до соціальних норм може 

не чинити значущого бар'єру перед вживанням. Варто також зазначити, що 
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вживання ПАР досить часто пов'язано з кримінальною та антисоціальною 

поведінкою [157].  

 

 

Рис. 3.15. Гістограми розподілу ознаки “Гедоністичне теперішнє”. 

 

За шкалою “Гедоністичне теперішнє“ не виявлено значущих 

відмінностей у розподілі значень між групами. В середньому, вищими є 

показники у групи залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 

67,50 балів у порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 58,85 балів. 

На гістограмах розподілу також не спостерігається значуща відмінність в 

розподілі ознаки за вибірками, тенденції прову ознаки всередині груп 

досліджуваних є здебільшого дзеркальними (див. Рис. 3.15.). 

 Відсутність статистично значимого зв'язку не узгоджується з 

дослідницькою гіпотезою, адже попередні дослідницькі розвідки вказують 

на роль часової перспективи “гедоністичне теперішнє” як предиктора 

розвитку залежності [64, 118]. За конструктним змістом “гедоністичне 

теперішнє” також є диспозицією, загалом когерентною з поведінкою 

залежної особистості: гедоністичне теперішнє пов'язане з орієнтацією на 

отримання користі, у вигляді позитивної стимуляції, в короткотривалій 

перспективі, а вживання ПАР є вибором з корисністю у короткотривалій 

перспективі та негативними наслідками в довготривалій перспективі.  
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Дослідження Дж. Чаварії [64] також вказують на те, що 

“гедоністичне теперішнє” є позитивним предиктором розвитку залежності 

від ПАР, поряд з диспозицією “негативне минуле”. “Гедоністичне 

теперішнє” виступає фактором, що посилював взаємозв'язок між 

“негативним минулим” та вживанням ПАР. Отримані результати вказують 

на тенденцію у залежній вибірці до “негативного минулого” та не 

відображають паралельної статистично значущої тенденції до 

“гедоністичного теперішнього”. Наявна різниця у середніх рангах, хоча й не 

може бути достатньою для побудови вагомої інтерпретації, тобто не може 

розповсюджуватися на генеральну сукупність залежних від ПАР, свідчить 

на користь того, що в межах даної вибірки залежні від ПАР більш 

орієнтовані на “гедоністичне теперішнє”. 

 

Рис. 3.16. Гістограми розподілу ознаки “Позитивне минуле”. 

 

 За фактором “Позитивне минуле”, що асоційований зі ступенем 

позитивного сприйняття власного досвіду як джерела інформації для 

прийняття рішення, різниці у розподілі значень між групами досліджуваних 

не виявлено. 
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В середньому, вищими є показники групи залежних від ПАР, що 

відображено у середньому ранзі – 65,02 бали у порівнянні з середнім рангом 

контрольної групи – 61,14 бали. Тобто різниця між рангами груп 

знаходиться в рамках допустимого статистичного відхилення. Тенденції 

розподілу всередині груп дещо відрізняються, зокрема у контрольній групі 

більшою мірою представлені крайні показники за ознакою (див. Рис. 3.16). 

Відповідно, ми можемо припустити, що явище залежності від 

психоактивних речовин не передбачає взаємовпливу з цим фактором, ніяк 

його не модулює, або ж фактор позитивного сприйняття власного минулого 

ніяк не впливає на виникнення та розвиток залежності.  

 

Рис. 3.17. Гістограми розподілу ознаки “Фаталістичне теперішнє”. 

 

За шкалою “Фаталістичне теперішнє“ не виявлено значущих 

відмінностей у розподілі значень між групами. В середньому, вищими є 

показники у групи залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 

69,55 балів у порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 56,95 балів. 

Розподіл ознаки між групами є майже симетричним, з незначними 

відмінностями (див. Рис. 3.17.) 
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За дослідницькими очікуваннями, дана установка мала значущо 

відрізнятися у осіб, що вживають ПАР, оскільки при фаталістичному 

погляді на теперішній час індивід схильний тлумачити своє буття як пастку 

та відчувати приреченість.  

Зауважимо, що фактор стосується скоріше світоглядних установок 

стосовно теперішньої ситуації, а також переконань стосовно свободи волі 

людини, в рамках чого досить складно прослідкувати шляхи можливої 

детермінації цього фактору явищем залежності, так само як і тлумачити 

фактор «фаталістичного теперішнього» як можливу причину виникнення 

залежності.  

 

 

 

Рис. 3.18. Гістограми розподілу ознаки “Негативне минуле”. 

 

За шкалою “Негативне минуле“ виявлені значущі відмінності у 

розподілі значень між групами. В середньому, вищими є показники у групи 

залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 70,25 балів у 

порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 56,31 бал. 



116 

 

 З Рис.№ 3.18 видно, що різниця досягається за рахунок того, що, 

хоча для обох груп розподіл є близьким до нормального, серед залежних від 

ПАР значення показника “негативне минуле” здебільшого зосереджені у 

третьому квартилі розподілу, в той час як у контрольної групи показники 

зосереджені в межах першого квартилю розподілу, тобто є нижчими за 

середні.  

Орієнтація на негативні аспекти  минулого може вплинути на пошук  

психоактивної речовини, що здатна зменшити суб'єктивно негативні 

переживання. Часова перспектива “негативне минуле” – це орієнтація та 

негативний попередній досвід, що характеризується румінативним 

характером та негативним афективним забарвленням. Виявлені зв'язки 

споріднених конструктів та вживанням ПАР надають опосередковану 

підтримку отриманого зв'язку.   

“Негативне минуле” асоціюється з підвищеним рівнем стресу, 

збудження та напруги [222], й існує чимало досліджень, що пов'язують дані 

феномени зі  вживання алкоголю та ПАР та їх наслідками [127, 226, 236]. 

Тобто “негативне минуле” опосередковано може бути пов’язане з 

мотивацією до вживання психоактивних речовин з метою зменшення або 

нівелювання суб'єктивно неприємних відчуттів, що суттєво змінюватиме 

мотиваційну спрямованість процесу прийняття рішення.  

Наявність вираженої часової орієнтації “гедоністичне теперішнє” 

може опосередковано спонукати індивіда з вираженим сприйняттям 

“негативного минулого” шукати компенсації негативних переживань в 

розвагах та сильній стимуляції, зокрема, у вживанні ПАР [64]. Однак дана 

тенденція не простежується на отриманих даних.  
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Рис. 3.19. Гістограми розподілу ознаки “Сприйняття майбутнього”. 

 

За шкалою “Сприйняття майбутнього“ виявлені значущі відмінності 

у розподілі значень між групами. В середньому, нижчими є показники у 

групи залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 55,45 балів у 

порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 69,97 балів. Загалом, 

різниця досягається за рахунок того, що серед залежних від ПАР частіше 

зустрічаються досліджувані з низькими показниками, тобто менш 

орієнтовані на майбутнє (див. Рис.3.19).  

Це може свідчити про те, що для залежних від ПАР осіб менш 

характерно враховувати в процесі прийняття рішення довготермінову 

часову перспективу та можливі майбутні наслідки обраних поведінкових 

альтернатив. Шкала “сприйняття майбутнього” також асоційована з 

наявністю у особистості цілей та планів на майбутнє. Також моделювання 

наслідків поведінки у довготривалій перспективі необхідне для 

координування власних дій тут і зараз та цілей у майбутньому, що 

потребують рефлексивної та раціональної когнітивної обробки, яка за 

попередніми теоретичними розвідками, зазнає викривлення та зниження      

[37], зменшуючи рівень цілеспрямованого контролю поведінки на користь 

афективної та імпліцитної системи регуляції поведінки. Це 
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характеризуватиме залежних від ПАР як менш чутливих до довготривалих 

наслідків власних рішень.  

Отже, можна зробити висновок, що наявність цілей та планів на 

майбутнє менш притаманно залежним особам. Зокрема, це може 

проявлятися як вибір на користь використання психоактивної речовини, не 

зважаючи на деструктивні наслідки для особистості – абстиненцію, 

негативні фізіологічні зміни, поступове зниження якості життя.  

 

Рис. 3.20. Гістограми розподілу ознаки “здібність до інтуїції”. 

 

Середній ранг за шкалою “здібність до інтуїції” є вищим у групі 

залежних осіб (67,72 бали) і нижчим у групі осіб без залежності (58,64 

бали). Однак дана тенденція не підтримується показником статистичної 

значущості за критерієм Манна-Уітні. Також можна відмітити, що за даною 

ознакою у контрольній групі спостерігається менш виражений ексцес, в той 

час як серед, залежних від ПАР значно більше осіб отримало середні 

результати (див. Рис. 3.20.) 

Шкала “здібність до інтуїції” також асоційована з активним 

використанням імпліцитних когнітивних процесів, що також розглядалися 

дослідниками як компоненти емоційного інтелекту.  
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Отримані дані не дозволяють повною мірою констатувати 

переважання у групі залежних осіб диспозиції, що модулює процес 

прийняття рішення, порівняно з групою осіб без виявленої залежності. Ми 

припускаємо, що домінуючі інтуїтивні процеси в когнітивній сфері залежної 

особистості можуть виступати як компенсаторні по відношенню до 

знижених внаслідок вживання ПАР раціонально-рефлексивних процесів, 

приймаючи домінуючу роль відносно них. Разом з цим, домінування 

інтуїтивних механізмів не обов’язково означатиме, що ці механізми будуть 

функціонувати оптимально. 

Крім того, інтуїтивна здібність тісно пов’язана зі схильністю до 

ризику, за якою досліджувані із залежністю від ПАР також мали високі 

результати. Високі показники за двома шкалами можуть свідчити про те, що 

в проблемній ситуації досліджувані можуть використовувати стратегії 

знаходження рішення, що включають розгляд власних інтуїтивних вражень, 

які не мають доказів їх правильності, і приймати їх за основу власних 

виборів і дій.  

 

 

Рис. 3.21. Гістограми розподілу ознаки “Використання інтуїції”.  

 

За шкалою “Використання інтуїції“ не виявлено значущих 

відмінностей у розподілі значень між групами. В середньому, вищими є 
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показники у групи залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 

65,61 бал у порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 60,68 балів. 

Також розподіл даної ознаки між групами має помітні відмінності – серед 

контрольної групи значно більше досліджуваних мають низькі показники за 

шкалою, в той час як результати досліджуваних, залежних від ПАР, 

здебільшого характеризуються вищою за середню тенденцією до 

використання інтуїції (див. Рис. 3.21). 

Це вказує на те, що групі залежних не притаманно більше 

використовувати інтуїцію у прийнятті рішень, не дивлячись на те, що 

інтуїтивна здібність в цій групі виражена загалом сильніше. Таким чином, 

хоча інтуїтивні механізми і переважають в когнітивній сфері залежних осіб, 

вони не демонструють загальної тенденції частіше використовувати 

здебільшого інтуїцію, свідомо звертатися до інтуїтивних відчуттів та 

довіряти їм. З іншого боку, знижена здатність до саморефлексії у залежних 

від ПАР може відобразитися на тому, що використання інтуїції менш 

усвідомлюється такими досліджуваними. Попри непідтверджену 

статистичну значимість відмінностей за розподілом даної ознаки, ми 

схиляємося до того, що в подальших дослідженнях може бути виявлена 

специфіка використання інтуїції залежними від ПАР.  

 

Рис.3.22. Гістограми розподілу ознаки “Депресивність”. 
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За шкалою “Депресивність“ виявлені значущі відмінності у розподілі 

значень між групами. В середньому, вищими є показники у групи залежних 

від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 70,22 бали у порівнянні з 

середнім рангом контрольної групи – 56,34 бали. В цілому, даний результат 

узгоджується з попередніми теоретичними розвідками та емпіричними 

дослідженнями.   

Варто відмітити, що даний показник є предиктором ризику розвитку 

залежності від ПАР, таким чином, в осіб, що вже мають діагностовану 

залежність, в середньому, депресивність має бути вищою. Аналіз гістограм 

на Рис. 3.22. вказує, що у групі залежних більше крайньо високих 

показників депресивності, в той час як контрольна група має помірний 

розподіл показника, більшість значень згруповані в районі першого 

квартилю. Депресивність, та споріднений конструкт – hopelessness – 

комплексно впливають на дезадаптацію особистості, відповідаючи за 

чутливість до негативних емоціний станів, що, за дезадаптивним сценарієм, 

спонукає до компенсації через відволікання, уникнення чи використання 

ПАР  як копінгу.  

Окрім схильності до непродуктивного копінгу, що полягає у 

вживанні ПАР, депресивність впливає на ефективність прийняття рішення. 

Зокрема, така дезадаптивність проявляється у заплутаності під час 

прийняттях рішень, пов’язаних з кар’єрним мисленням [90].  

Когнітивна модель депресії А. Бека [141] добре ілюструє специфічні 

фактори, за якими депресивність впливає на прийняття рішення. Згідно 

теорії А. Бека, депресія полягає в активації трьох глобальних когнітивних 

патернів, що призводять до тенденції сприймати себе, світ та майбутнє в 

негативній манері – ігноруючи можливі позитивні аспекти предмету 

мислення та підкреслюючи негативні.  
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Така “негативна тріада” [141] має дезадаптивний вплив на афективне 

життя, мотивацію та фізіологічний стан. Відповідно, на рівні прийняття 

рішення, депресивність впливатиме і на процес оцінювання альтернатив, 

їхню суб’єктивну корисність, а також на оцінювання ймовірності 

позитивних та негативних сценаріїв, як наслідку прийняття рішення.  

Варто зазначити, що згідно концепції А. Бека, саме похибки у роботі 

когнітивних механізмів є основною детермінантою депресивного 

симптомокомплексу [42, 141, 200]. Відповідно, корекція цих когнітивних 

похибок, в тому числі і в рамках прийняття рішення, призводить до 

зниження депресивності, відповідно, знижує суб'єктивну цінність вживання 

ПАР як копінгу.  

 

Рис.3.23. Гістограми розподілу ознаки “Тривожність”. 

 

За шкалою “Тривожність“ не виявлено значущих відмінностей у 

розподілі значень між групами. В середньому, вищими є показники у групи 

залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 66,14 балів у 

порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 60,10 балів. На Рис.3.23 

видно приблизно схожі тенденції на гістограмах розподілу показників 

“тривожності” між двома групами – переважна більшість досліджуваних 



123 

 

зосереджена в першому квартилі розподілу і має здебільшого низькі бали 

“тривожності”.  

“Тривожність” виступає як преморбідна особистісна диспозиція, що 

сприяє розвитку залежності від ПАР, перш за все, через анксіолітичні 

властивості таких ПАР як алкоголь, антидепресанти, ноотропи та морфінові 

препарати. Таким чином, тривожність може бути скомпенсованою за 

рахунок вживання ПАР і дещо нівелюватися у своїх проявах, виступаючи 

фактором ризику розвитку залежності, але не ознакою прояву залежності, 

адже вживання ПАР може виступати копінгом відносно тривоги, маючи при 

цьому ряд побічних ефектів [72, 149]. Це пояснення не підтримується 

наявною статистично значущою відмінністю залежних від ПАР за іншими 

параметрами, асоційованими з наявністю тривоги, негативних емоцій та 

низькою стресостійкістю (мова йде про показники за шкалами “уникнення 

вибору”, “надпильність”, “емоційна нестійкість” та “депресивність”). 

Зазначимо, що отримані результати можна частково пояснити 

низькою чутливістю шкали, що в результаті адаптації продемонструвала 

низькі показники психометричної надійності. 

 

 

Рис. 3.24. Гістограми розподілу ознаки “Імпульсивність”. 
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За шкалою “Імпульсивність“ не виявлено значущих відмінностей у 

розподілі значень між групами. В середньому, вищими є показники групи 

залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 68,68 балів у 

порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 57,75 балів. На графіку 

розподілу ознаки (див. Рис. 3.24.) можна спостерігати незначну відмінність 

за показниками “імпульсивності” у залежних від ПАР, а саме – більшість 

результатів зосереджена біля середніх значень та значень, вищих за середні. 

Контрольній групі приблизно однаково притаманні як низькі показники 

імпульсивності, так і високі.  

Отримані результати не узгоджуються з дослідницькими 

очікуваннями. Зокрема, попередніми дослідженнями доведено 

асоційованість залежності та імпульсивності [106].  

Крім того, імпульсивність, за попередніми теоретичними розвідками, 

збільшується внаслідок хронічної токсичної дії ПАР на нервову систему.  

Отримані результати за шкалою “імпульсивність” не узгоджуються 

результатами шкали “сумлінність”, що конструктно близька показнику 

імпульсивності. Враховуючи результати дослідницьких розвідок, що 

вказували на прямий зв'язок високої імпульсивності та розвитку залежності, 

а також узгодженість результатів порівняння за іншими показниками з 

попередніми дослідженнями, можна передбачати, що причина може 

полягати в психометричних якостях самої шкали. Шкала імпульсивність, 

зокрема, демонструвала низькі результати за показниками надійності (див. 

підрозділ 2.6). 

Також відсутність зв'язку може пояснюватися тим, що вибірка 

залежних має досить широкий розмах за віком, значна частина 

досліджуваних була середнього віку, таким чином, віковий фактор міг 

компенсувати диспозиційну імпульсивність.  
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Загалом, імпульсивність, як і тривожність, в межах даного 

дослідження, не може констатуватися як конструкт, що здатний впливати на 

розвиток залежності від психоактивних речовин. 

 

Рис. 3.25. Гістограми розподілу ознаки “Пошук стимуляції”. 

За шкалою “Пошук стимуляції“ виявлені значущі відмінності у 

розподілі значень між групами. В середньому, вищими є показники у групи 

залежних від ПАР, що відображено у середньому ранзі – 70,60 балів у 

порівнянні з середнім рангом контрольної групи – 55,98 балів. На Рис.3.25. 

видно, що різниця досягається за рахунок того, що серед залежних від ПАР 

значимо мало респондентів, що мають показники пошуку стимуляції нижчі 

за середні. Також, серед групи залежних спостерігається більш виражений 

пік (ексцес), у порівнянні з контрольною групою.  

Отримані дані підтверджують, що пошук стимуляції виступає як 

конструкт, значимо асоційований з залежністю від ПАР. “Пошук 

стимуляції”, разом з “імпульсивністю” виступає особистісною диспозицією, 

зв'язок якої з явищем залежності від ПАР емпірично підтверджено 

попередніми дослідженнями [98]. М. Цукерман, який першим окреслив 

конструктне поле “пошуку стимуляції”, зазначав високий зв'язок між 

пошуком стимуляції та алкогольною залежністю. Даний показник краще 

модеруватиме інтерес до вживання психоактивної речовини, порівнянно з 
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факторами динаміки розвитку хронічної залежності від ПАР. Окрім 

визначення статистично значущої відмінності залежних за параметром 

“пошук стимуляції”, попередні дослідницькі розвідки дозволяють 

деталізувати роль пошуку стимуляції в процесі залежності від ПАР.  

Виражений пошук стимуляції зазначається як фактор ризику 

розвитку залежності, оскільки спрямовує поведінку індивіда на пошук 

нових сильних вражень та подразників. Такий пошук збільшує ймовірність 

знайти та спробувати заборонені психоактивні речовини, навіть не зважаючі 

на можливе попереднє інформування про шкоду цих речовин. Алкогольні 

напої, в більшості випадків, є доступнішими для генеральної сукупності, 

можуть вживатися з метою афективного пожвавлення та з метою 

соціалізації. Разом з цим, “пошук стимуляції” не доцільно розглядати як 

єдиний предиктор вживання ПАР, адже, перш за все, він асоційований з 

пошуком новизни [156], яка не обов'язково пов'язана з залежним способом 

життя.  

Також результати порівняння вибірок за параметром “пошук 

стимуляції” узгоджуються з результатами за шкалою “схильність до 

ризику”. Зв'язок між цими конструктами також є добре встановленим [98]. 

Спираючись на отримані результати, можна охарактеризувати залежних від 

ПАР як таких, що більше орієнтовані на силу стимуляції і порівняно менше 

орієнтовані на сенс переживання цієї стимуляції. Сутнісно, сила стимуляції 

є параметром, який можна тлумачити скоріше як параметр короткострокової 

корисності альтернативи, в той час як сенс переживання може тлумачитися 

скоріше як параметр корисності альтернативи в довгостроковій перспективі, 

співвідносячи переживання з контекстом більш складних цілей та життєвого 

шляху особистості. Чим більше пошук стимуляції домінує в поведінково-

мотиваційній сфері, тим більшою, відповідно, є орієнтація на корисність в 

короткотривалій перспективі. 
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Пошук стимуляції може розглядатися як адаптивний фактор, що 

здатний продуктивно впливати на прийняття рішення. Зокрема, дослідження 

Р. Франкена [98] зазначають, що пошук стимуляції може сприяти розвитку 

активного та цілеспрямованого стилю прийняття рішення. Спираючись на  

дані про те, що “пошук стимуляції” може відіргавати як адаптивну роль, що 

полягає в прагненні досягнення активації та новизни, так і дезадаптивну 

роль, що полягає в схильності до екстремальної поведінки та вживання 

ПАР, можна припустити, що інші особистісні диспозиції впливають на те, 

яку роль ця диспозиція буде відігравати в ефективності прийняття рішення. 

 Отримані результати порівняння групи залежних від ПАР та групи 

контролю здебільшого узгоджуються з попередніми теоретичними 

розвідками. Частина особистісних параметрів, асоційованих з регуляцією 

процесу прийняття рішення, що увійшли до дослідницької моделі, значимо 

не відрізняються у вибірці осіб із залежністю від ПАР. Даними змінними є 

«раціональність», «прокрастинація», «екстраверсія», «позитивне минуле», 

«фаталістичне теперішнє» та «гедоністичне теперішнє», «тривожність», 

«імпульсивність». Ми схиляємося до висновку, що перераховані змінні не є 

значимо асоційованими з явищем залежності від ПАР і не можуть 

детермінувати залежність або ж зазнавати змін через залежність. Частина 

цих параметрів, а саме “Екстраверсія”, “Гедоністичне теперішнє”, 

“Імпульсивність”, “Прокрастинація”, “Тривожність” – не підтвердила 

дослідницьку гіпотезу, що базувалася на попередніх теоретичних розвідках, 

адже за цими параметрами також очіуквалися значимі відмінності.  

З огляду на отримані дані, ми можемо виділити диспозиційні 

особливості прийняття рішення у залежних від ПАР: 

1. Переважання імпульсивних механізмів прийняття рішення над 

рефлексивними. Прийняття рішень є менш усвідомленим у залежних осіб, 

відповідно, менше простору можливостей ініціювати свідомий вольовий 

контроль та переоцінку альтернатив. Разом з цим, група залежних осіб 
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продемонструвала більшу схильність до ризику, що може призводити як до 

більшої частоти небезпечних наслідків рішення, так і до більшої рішучості у 

випадках, коли рефлексивний контроль потребуватиме більше, ніж 

необхідно, часових ресурсів. Вищі показники за шкалою «надпильність» 

свідчать не лише про притаманну імпульсивність, а й надмірну збудливість 

у процесі прийняття рішення, що може проявлятися у вигляді тривоги чи 

паніки. Ретельне оцінювання альтернатив у процесі прийняття рішення є 

менш притаманними залежним осіб, що відображають результати за 

шкалою «пильність». Це вказує на тенденцію до прийняття рішень більш 

імпульсивним способом і порушує процеси раціонального регулювання, 

особливо в умовах стресу. Для групи залежних від ПАР дані результати за 

шкалою толерантності до невизначеності можуть виступати в якості 

компенсаторного копінгу, потрібного для оптимальної толерантності до 

невизначеності.  

2. Відмінність в адаптивних особистісних рисах, що регулюють 

процес прийняття рішення. Особистісні диспозиції, що дозволяють робити 

процес прийняття рішення свідомо зваженим та продуктивним в умовах 

невизначеності, є менш вираженими, адже досліджувані із залежністю від 

ПАР продемонстрували нижчі значення за шкалами «пильність», 

«експресивність», що пов'язані з когнітивною обробкою інформації під час 

прийняття рішення. Разом з тим, групі залежних від ПАР притаманна в 

середньому вища «інтолерантність до невизначеності» та нижчі показники 

за шкалою «емоційна нестійкість», що відображає вищу емоційну стійкість. 

Зниження продуктивності когнітивних процесів з метою підвищення 

емоційної стабільності або емоційної активації може виступати як форма 

копінгу, який довільно чи мимовільно застосовується залежними особами. 

При цьому негативне ставлення до власного досвіду та минулого 

залишається вищим у осіб, залежних від ПАР.  
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3. Часовій перспективі залежних осіб менш притаманна орієнтація на 

майбутнє у прийнятті рішення. Це закономірно може призводити до 

зменшення значущості більш корисних альтернатив в довготривалій 

перспективі. В деяких випадках дана закономірність може проявлятися як 

ігнорування терапевтичних, реабілітаційних заходів, спрямованих на 

подолання залежності, а також призводити до рецидиву вживання ПАР за 

рахунок більшої вагомості у теперішньому та менш усвідомленої шкоди в 

майбутньому.  Відсутність відмінності за параметром “гедоністичне 

теперішнє” та наявність відмінності за параметром “сприйняття 

майбутнього” вказують на те, що залежні від ПАР досліджувані 

характеризуються, скоріше, зниженою чутливістю до довготривалих 

наслідків, ніж чутливістю до позитивних підкріплень. Разом з цим, вищі, 

порівняно з групою контролю, показники “пошуку стимуляції” можуть 

вказувати і на чутливість до сильної стимуляції, що за змістом не є 

тотожним лише гедоністичній мотивації. Не може також бути відкинуто 

ймовірність дослідницьких похибок, які могли стосуватися психометричної 

чутливості застосованих методик, можливих похибок у самій 

психометричній процедурі та специфічної мотивації досліджуваних.  

Узагальнюючи, відмінність залежних осіб щодо особистісних 

механізмів, що регулюють процес прийняття рішення, загалом можна 

локалізувати в рамках переважання швидких імпліцитних, процесів, 

здебільшого імпульсивних за ступенем самоконтролю та орієнтованих на 

тут та зараз, замість врахування довготривалих перспектив та рефлексії у 

процесі прийняття рішення. При цьому, залежні від ПАР досліджувані 

продемонстрували, в цілому, більшу чутливість до негативних емоційних 

подразників, суб’єктивного тиску від невизначеності, що поєднується з 

більш вираженою тенденцією до похибок контролю поведінки та 

дезадаптивних стратегій прийняття рішення. 
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3.2. Особистісні диспозиції прийняття рішення у  групах осіб, залежних 

від різних видів ПАР 

 

 Досліджуючи специфіку диспозицій прийняття рішення у залежних від 

ПАР, доцільно також поставити питання про те, чи пов'язані виявлені 

особливості з типом ПАР, до якого сформована залежність. Така деталізація 

дозволила виділити специфічні особливості прийняття рішення, більшою 

мірою пов'язані з біохімічним компонентом залежності. Залежно від типу 

ПАР відрізняється її психофізичний ефект – як короткотривалий, в результаті 

прийому, так і довготривалий – в результаті змін в нервовій системі. Також, 

специфічний ефект тієї чи іншої ПАР може більшою чи меншою мірою 

співвідноситися з мотивацією індивіда, що узагальнено може тяжіти до 

прагнення до самоактивації, пожвавлення або заспокоєння та розслаблення 

чи отримання нових відчуттів та переживань.  

Відповідно, на другому етапі порівняльного аналізу особистісних 

диспозицій прийняття рішення було проведено порівняння результатів двох 

підгруп – осіб, залежних від алкоголю, та осіб, залежних від інших ПАР. Далі 

в цьому параграфі для назви підгруп використовуватимуться скорочені назви 

– залежні від алкоголю та залежні від інших ПАР. Отримані результати 

порівняння представлені в Таблиці №3.2 

Таблиця 3.2 

Результати порівняльного аналізу між групою залежних від алкоголю 

та группою залежних від інших ПАР за непараметричним критерієм 

Манна-Уітні 

Змінна в моделі Значущість Рішення щодо 

нульової 

гіпотези 

Залежні від 

алкоголю 

Залежні від 

інших ПАР 

Схильність до 

ризику 

0,13 Приймається 27,12 33,88 

Раціональність 0,85 Приймається 30,08 30,92 

Пильність 0,42 Приймається 28,73 32,27 

Прокрастинація 0,36 Приймається 32,53 28,47 
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Продовження таблиці 3.2 

Уникнення вибору 0,85 Приймається 30,87 30,13 

Надпильність 0,33 Приймається 32,67 28,33 

Толерантність до 

невизначеності 

0,01 Приймається 25,12 35,88 

Інтолерантність до 

невизначеності 

0,70 Відхиляється 31,37 29,63 

Міжособистісна 

інтолерантність до 

невизначеності 

0,06 Приймається 34,65 26,35 

Експресивність 0,42 Приймається 32,32 26,68 

Екстраверсія 0,82 Приймається 31,00 30,00 

Нейротизм 0,06 Відхиляється 36,70 24,30 

Сумлінність 0,05 Приймається 26,18 34,82 

Прихильність 0,13 Приймається 27,17 33,83 

Гедоністичне 

теперішнє 

0,16 Приймається 33,60 27,40 

Позитивне минуле 0,05 Приймається 26,20 34,80 

Фаталістичне 

теперішнє 

0,84 Приймається 30,07 30,93 

Негативне минуле 0,04 Відхиляється 35,02 25,98 

Сприйняття 

майбутнього 

0,85 Приймається 30,10 30,90 

Здібність до 

інтуїції 

0,64 Приймається 31,55 29,45 

Використання 

інтуіції 

0,15 Приймається 33,70 27,30 

Депресивність 0,02 Приймається 35,37 25,63 

Тривожність 0,00 Відхиляється 37,43 23,57 

Імпульсивність 0,42 Приймається 28,75 32,25 

Пошук стимуляції 0,87 Приймається 30,85 30,15 

 

З даних Таблиці 3.2 видно, що групи залежних від алкоголю та 

залежних від інших ПАР мають відмінності за наступними шкалами: 

толерантність до невизначеності, сумлінність, емоційна нестійкість, 

негативне минуле, тривожність.  

Примітно, що таке порівняння дозволило виявити нові специфічні 

тенденції, що більшою мірою пов’язані з типом ПАР, ніж з залежністю 

загалом. Розглянемо отримані результати детально. 
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Рис.3.26. Гістограми розподілу ознаки “схильність до ризику” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

За параметром «схильність до ризику» знайдена значуща відмінність 

розподілу значень між групою осіб з алкогольною залежністю та залежних 

від інших ПАР. Середній ранг для групи з алкогольною залежністю 

становить 25,57, для групи з наркотичною залежністю – 35,43. Група з 

наркоманією є більш схильною до ризику, що загалом узгоджується з 

дослідницькими очікуваннями.  

Варто зазначити, що вживання наркотичних речовин здебільшого є 

забороненими, супроводжуються більшим ризиком, ніж вживання 

алкогольних речовин, що є легальними та в більшості випадків не 

супроводжуються ризиком.  

Вживання наркотиків потребує ризику на етапі пошуку препарату, 

наприклад вироблення чи купівлі. Таким чином, схильність до ризику може 

визначати і вибір самого препарату: алкоголю, що не є забороненим і, 

відповідно, його вживання не пов’язане з ризиками і ПАР, що є 

забороненими, відтак, пов'язані з вищим ступенем ризику.  

З іншого боку, більш виражена схильність до ризику у наркоманів 

може бути пояснена через специфіку врахування можливих позитивних та 

негативних наслідків. Для наркоманів є більш значущими можливі 

позитивні аспекти альтернатив у процесі прийняття рішення, ніж негативні 
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аспекти. Можлива шкода від вибору буде ігноруватися наркоманами 

сильніше, ніж можливий зиск.  

Вибір алкоголю як значущої психоактивної речовини детермінується 

здебільшого негативною мотивацією, тобто мотивацію зменшення 

можливих негативних відчуттів (тривожні чи депресивні симптоми), тобто 

можна припустити, що для особам з алкогольною залежністю більш 

притаманною є мінімізація шкоди, а ніж максимізація зиску.   

Графік порівняння розподілу параметру «схильність до ризику» 

демонструє відмінності у частотних піках величини параметру (див. Рис. 

3.26). Для осіб з алкогольною залежністю схильність до ризику частіше за 

все розподіляється в межах середніх значеннях. Також, крайні низькі 

значення за схильністю до ризику зустрічаються частіше.  

У групі осіб з наркотичною залежністю більш часто зустрічаються 

досліджувані зі «схильністю до ризику», що є вищою за середню, і рідше з 

крайньо низькими показниками. В групі осіб з алкогольною залежністю 

розподіл значень є більш рівномірним, в той час як для групи осіб з 

наркотичною залежністю розподіл зміщується в бік значень, що є вищими за 

середні.  

 

Рис. 3.27. Гістограми розподілу ознаки “раціональність” між 

групами залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР. 
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Параметр “раціональність” не демонструє значущих відмінностей у 

розподілі значень між групами з алкогольною залежністю та залежністю від 

наркотичних речовин. Середній ранг для групи з алкогольною залежністю 

становить 28,48 для групи з наркотичною залежністю – 32,52. На графіку 

порівняння розподілу параметру “раціональність” можна простежити 

відмінності у частотних піках величини параметру (див. Рис. 3.27.).  

Перша відмінність полягає в тому, що розподіл риси 

«раціональність» має меншу відповідність критеріям нормального 

розподілу, чисельними є підгрупи досліджуваних з крайніми високими 

показниками, при цьому когорти стають менш чисельними по мірі того, як 

значення стають ближче до середніх.  

Для групи досліджуваних з наркотичною залежністю розподіл є 

більш наближеним до стандартів нормального розподілу, оскільки середні 

показники за шкалою «раціональність» зустрічаються частіше, ніж крайні 

високі чи крайні низькі. Тобто за параметром “раціональність” залежні від 

алкоголю та залежні від наркотиків не демонструють відмінності. 

 “Раціональність”, як особистісний фактор прийняття рішення, не 

вносить значущого впливу у вибір психоактивної речовини, та не 

змінюється помітно під специфічним впливом від алкоголю чи наркотичних 

препаратів.  

Беручи до уваги, що результати порівняння групи залежних та 

контрольної групи теж не вказують на відмінність прояву риси 

«раціональність», ми можемо припустити, що динаміка прояву цієї риси не 

має значущого коморбідного зв’язку з розвитком залежності.  
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Рис.3.28.  Гістограми розподілу ознаки “пильність” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

Для параметру «пильність» статистично значущої різниці між 

розподілом значень у групі залежних від алкоголю та у групі залежних від 

наркотичних речовин не виявлено. Середній ранг для групи алкогольних 

залежних становить 28,32, середній ранг для групи залежних від наркотиків 

становить 32,68, однак ця різниця не є статистично достовірною.  

Графік порівняння розподілу параметру «пильність» не демонструє 

значущих відмінностей (див.Рис. 3.28.). При цьому можна помітити, що для 

групи залежних від інших видів ПАР більш чисельними є підгрупи 

досліджуваних зі значеннями параметру «Пильність», вищими за середні, а 

для групи з алкогольною залежністю більш чисельними є підгрупи зі 

значеннями параметру нижчими за середні.  

«Пильність» забезпечує детальний аналіз інформації про 

альтернативи у процесі прийняття рішень, згідно з отриманими даними, не 

відіграє ключової ролі у виборі психоактивної речовини і при цьому не 

зазнає специфічних змін у своєму прояві.  

Дані результати у співставленні з результатами порівняння 

контрольної групи та об’єднаної групи залежних, вказують на те, що 

параметр «пильність» відіграє значущу роль скоріше в контексті наявності 
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чи відсутності залежності, ніж в контексті специфіки вибору психоактивної 

речовини чи її впливу на процес прийняття рішення.  

Відповідно, власне специфічний вплив психоактивної речовини на 

прояв риси «пильність» не прослідковується, і нижча «пильність» у групи 

залежних є радше причиною виникнення залежності, ніж її наслідком, або 

ж, якщо не виключати повністю вплив психоактивних речовин на процес 

прийняття рішення, алкогольні та наркотичні речовини впливають на 

зниження риси «пильність» майже однаковим чином з однаковою 

динамікою. Це, в свою чергу, не узгоджується з даними про механізм дії 

алкоголю та інших психоактивних речовин на нервову систему, тому в 

інтерпретації даних результатів ми схиляємося в бік того, що нижча 

«пильність» пов’язана з феноменом залежності загалом. 

 

Рис. 3.29. Гістограми розподілу ознаки “прокрастинація” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

Для параметру «прокрастинація» не знайдено статистично значущої 

різниці між розподілом значень. Середній ранг для групи осіб з 

алкогольною залежністю за параметром становить 34,25, для групи 

залежних – 26,75.  Графік порівняння розподілу параметру 

«прокрастинація» не демонструє значущих відмінностей, розподіли 
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здебільшого демонструють симетричні тенденції, знаходяться в однаковому 

діапазоні значень з приблизно однаковою частотою (див.рис.3.29).  

Різницю в середніх рангах між групами можна пояснити наявністю 

досліджуваних з крайньо високим значенням за параметром у групі 

залежних від алкоголю, а також зміщенням частотного піку для групи 

залежних від наркотичних речовин в сторону значень, нижчих за середні.  

«Прокрастинація», як особистісна стратегія прийняття рішень, 

загалом, не є більш притаманною групі залежних від алкоголю чи групі 

залежних від наркотичних речовин та не продемонструвала специфічних 

тенденцій прояву загалом у залежних від ПАР. 

Тенденція відкладати рішення на потім вважається дезадаптивним 

копінгом і пов’язана, скоріше, з тенденцією до мінімізації напруги у процесі 

прийняття рішення, ніж з чутливістю до короткочасних підкріплень у 

виборі, які забезпечуються вживанням та зловживанням психоактивної 

речовини. Тобто, практика зловживання психоактивними речовинами не 

надає достатніх висновків для тлумачення ролі прокрастинації вибору.  

Також отримані дані свідчать про те, що специфічний вплив 

психоактивної речовини на психофізіологічний стан людини ніяк не впливає 

на схильність до прокрастинації вибору. 

 

Рис. 3.30. Гістограми розподілу ознаки “уникнення” між групами залежних 

від алкоголю та залежних від інших ПАР.  
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Для параметру «уникнення » специфічних відмінностей у розподілі 

між групою залежних від алкогольних речовин та групою залежних від 

інших видів ПАР не виявлено. Середній ранг для групи залежних від 

алкоголю становить 30,33, для групи залежних від інших ПАР– 30,67. 

Графік порівняння розподілу демонструє помірні відмінності у пікових 

частотах та ексцесах значень (див.Рис.3.30).  

Для групи залежних від алкоголю піковими за частотою є середні 

значення, в той час як крайні значення мають найменші частоти, що 

наближає розподіл риси «уникнення» у групі до стандартів нормального 

розподілу. Для групи залежних від наркотичних речовин ми спостерігаємо 

менш гострий частотний пік, що є менш вираженим та зміщеним в бік 

нижчих за середні значень параметру, а також гірше прослідковується 

тенденція до зниження частоти крайніх значень параметру у групі. В даному 

випадку можна передбачати виявлення нових закономірностей зі 

збільшенням об’єму обох вибірок.  

 

Рис. 3.31. Гістограми розподілу ознаки “надпильність” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

Для параметру «надпильність» не виявлено статистично значущих 

відмінностей у розподілі між групою залежних від алкоголю та групою 
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залежних від наркотичних речовин. Середній ранг для групи залежних від 

алкоголю становить 32,67, для групи залежних від інших ПАР – 28, 33.  

Графік порівняння розподілу демонструє незначні відмінності між 

групами (див. Рис. 3.31). Частотний розподіл значень параметру для групи 

залежних від алкоголю має відносно більш гострий пік, що є ближчим до 

середніх значень параметру, у порівнянні з розподілом у групі залежних від 

інших ПАР. Тобто, для групи з алкогольною залежністю більш характерною 

є статистична мода на середні значення за параметром, в той час як для 

групи залежних від інших ПАР характерним є більш пологий частотний 

розподіл. Досліджувані, залежні від ПАР, загалом мають вищі показники 

“надпильності” і порівняльний аналіз всередині групи залежних показав, що 

ця тенденція не пов'язана з типом ПАР.  

 

Рис. 3.32. Гістограми розподілу ознаки “Толерантність до 

невизначеності” між групами залежних від алкоголю та залежних від 

інших ПАР. 

 

За шкалою “Толерантність до невизначеності“ не виявлено значимих 

відмінностей у розподілі значень між вибірками. В середньому, вищими є 

показники у групи залежних від інших психоактивних речовин, що 

відображено у середньому ранзі – 31,37 балів у порівнянні з середнім 

рангом групи залежних від інших ПАР– 29,63 бали. Аналіз гістограм 
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розподілу між групами дозволяє відмітити, що серед залежних від інших 

ПАР спостерігається помітна асиметрія в бік вищих значень за показником, 

а серед залежних від алкоголю спостерігається більше крайніх показників за 

ознакою (див. Рис. 3.32.). 

Як залежні від алкоголю, так і залежні від інших ПАР демонструють 

приблизно однакові тенденції щодо толерантності до невизначеності, а 

отже, даний показник, за отриманими даними, не асоційований з типом 

ПАР. Крім того, даний показник не продемонстрував специфічних 

тенденцій у залежних від ПАР осіб, порівняно з контрольною групою. 

Відповідно, толерантність до невизначеності, як тенденція бачити у 

невизначені можливості та прагнути невизначеності, не є ознакою, що може 

вирізняти залежних від ПАР. Натомість, залежні від інших ПАР можуть 

вирізнятися чутливістю до негативних аспектів невизначеності. 

 

Рис. 3.33. Гістограми розподілу ознаки “Інтолерантність до 

невизначеності” між групами залежних від алкоголю та залежних від 

інших ПАР. 

 

За шкалою “Інтолерантність до невизначеності“ виявлено значущі 

відмінності у розподілі значень між вибірками. В середньому, вищими є 

показники у групи залежних від інших ПАР, що відображено у середньому 

ранзі – 36,67 балів у порівнянні з середнім рангом групи залежних від 
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алкоголю – 24,33 бали. Як зображено на діаграмах розподілу (див. 

Рис.3.33.), різниця досягається за рахунок того, що у групі досліджуваних, 

залежних від інших видів ПАР, спостерігається помітна асиметрія в бік 

вищих значень та значний ексцес за рахунок показників, вищих за середні.  

Відповідно, отримані дані свідчать, що залежні від інших ПАР 

складніше переносять ситуації невизначеності, зазнають більшого 

дискомфорту в них, в тому числі в ситуації прийняття рішення. 

 Також залежним від інших ПАР більш притаманно спрощувати 

ситуацію, не враховуючи зайві параметри альтернативи, аби не посилювати 

ситуацію невизначеності. На перший погляд це може характеризувати осіб, 

залежних від ішних ПАР, як більш консервативних, оскільки за наявності 

такої диспозиції закономірним буде більше прагнення до спокою та 

стабільності. Натомість, вживання ПАР, особливо заборонених на 

законодавчому рівні, передбачає стиль життя з суттєво вищим рівнем 

невизначеності. 

 Пояснити дану відмінність між групами можна тим, що вживання 

алкоголю часто викликане бажанням зменшити суб'єктивне напруження та 

надмірний рефлексивний контроль, особливо якщо він супроводжується 

неприємними думками. Відповідно, серед досліджуваних з алкогольною 

залежністю “інтолерантність до невизначеності” може бути більшою мірою 

скомпенсована. При цьому, за попередніми даними, наведеними у  

підрозділі 3.1, вища “інтолерантність до невизначеності” притаманна 

залежним від ПАР загалом.  
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Рис. 3.34. Гістограми розподілу ознаки “міжособистісна інтолерантність 

до невизначеності” між групами залежних від алкоголю та залежних від 

інших ПАР.  

 

За шкалою “міжособистісна інтолерантність до невизначеності“ не 

виявлено значущих відмінностей у розподілі значень між вибірками. В 

середньому, вищими є показники в групі залежних від алкоголю, що 

відображено у середньому ранзі – 34,65 балів у порівнянні з середнім 

рангом групи залежних від інших ПАР – 26,35 балів. На Рис.№3.34. видно, 

що різниця досягається за рахунок того, що серед залежних від алкоголю 

спостерігається виражений частотний пік середніх та вищих за середні 

значень, в той час, як для залежних від інших ПАР  характерним є незначне 

зміщення в бік низьких показників.   

Тобто, залежні від алкоголю та залежні від інших видів ПАР 

виявились майже однаково інтолерантні до невизначеності в 

міжособистісних стосунках. Досліджувані однаковою мірою прагнуть до 

ясності та контролю в особистих стосунках. 
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Рис. 3.35. Гістограми розподілу ознаки “Експресивність” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

За шкалою “Експресивність“ не виявлено значимих відмінностей у 

розподілі значень між вибірками. В середньому, вищими є показники в 

групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому ранзі – 32,32 

бали у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших ПАР– 28,68 

балів. Графік розподілу ознаки “експресивність” демонструє, що серед 

залежних від алкоголю більш чисельною є група досліджуваних з високими 

показниками відкритості (див.Рис.3.35), в той час, як залежні від інших ПАР 

є більш практичними – найчастіше у групі зустрічаються середні 

результати.  

Цікаво, що хоча вживання ПАР може призвести до нових та 

інтенсивних почуттів, диспозиційна відкритість новому досвіду ніяк не 

впливає на динаміку розвитку залежності. Загалом, отримані дані не 

вказують на наявність специфічних тенденцій відкритості досвіду серед 

досліджуваних груп. 
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Рис. 3.36. Гістограми розподілу ознаки “Екстраверсія” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР 

 

За шкалою “Екстраверсія“ не виявлено значущих відмінностей у 

розподілі значень між вибірками. В середньому, вищими є показники у 

групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому ранзі – 31 бал у 

порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших ПАР– 30 балів. 

Гістограми розподілу ознаки  показують, що досліджуваним з алкогольною 

залежністю притаманні вищі за середні результати за шкалою (див.Рис. 

3.36.). У групі осіб, залежних від інших ПАР спостерігається більш 

виражений пік в районі середніх значень за ознакою.  

Оскільки екстраверсія характеризує індивідуальну активність, 

чутливість до винагород та пошук соціальних контактів, вибір ПАР, за 

дослідницькими очікуваннями, був би пов'язаний з рівнем індивідуальної 

екстраверсії – седативні ПАР для узгодження з інтровертивною динамікою 

особистості та стимулюючі ПАР як доповнення екстравертивної динаміки. 

Однак, специфічних відмінностей за ознакою “екстраверсія” не було 

визначено для залежних від ПАР загалом, більш детальний аналіз також не 

вказав на значимі тенденції.  
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Рис.3.37.  Гістограми розподілу ознаки “Емоційна нестійкість” між 

групами залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР. 

 

За шкалою “Емоційна нестійкість“ виявлені значущі відмінності у 

розподілі значень між вибірками. В середньому, вищими є показники у 

групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому ранзі – 36,23 

бали у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших ПАР – 24,77 

балів. На Рис.3.37. можна бачити, що різниця досягається за рахунок того, 

що для залежних від інших видів ПАР більш характерні низькі показники з 

нейротизму, в той час як серед залежних від алкоголю частіше 

спостерігаються показники, вищі за середні. 

За отриманими результатами виявилось, що залежні від інших ПАР є 

більш емоційно стійкими. Тобто для них більш характерні спокійність, 

постійність у планах та прив’язаності, а також більший опір до «емоційних 

гойдалок». Ймовірно, відмінність між залежними від ПАР та групою 

контролю також можна пояснити за рахунок результатів залежних від інших 

ПАР, адже тенденція до низьких показників є помітною. Отримані дані 

також можна пояснити явищем алекситимії, що спостерігається в осіб, 

довгий час хворих на залежність від ПАР [116]. Викликана ПАР алекситимія 
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може вплинути на тенденцію досліджуваних оцінювати власну схильність 

до інтенсивних емоційних станів.  

 

Рис. 3.38. Гістограми розподілу ознаки “Самоконтроль” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

За шкалою “Самоконтроль“ виявлені значущі відмінності у розподілі 

значень між вибірками. В середньому, вищими є показники у групи 

залежних від інших ПАР, що відображено у середньому ранзі – 35,4 бали у 

порівнянні з середнім рангом групи залежних від алкоголю – 25,6 балів. На 

Рис.3.38. видно, що різниця досягається за рахунок того, що у групі 

залежних від інших ПАР дещо більше досліджуваних отримали показники, 

вищі за середні. 

Залежні від алкоголю менше за залежних від інших ПАР проявляють 

в своєму житті вольові якості, прагнуть не ускладнювати собі життя, а 

також недобросовісно відносяться до роботи і не проявляють 

наполегливості. Вони не докладають достатніх зусиль для виконання 

прийнятих в суспільстві вимог та культурних норм поведінки. 

Особам, залежним від інших ПАР більш притаманний самоконтроль, 

тобто, вони менше за залежних від алкоголю схильні до імпульсивних 

вчинків. Отримані результати узгоджуються з рядом досліджень, які 
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відмічають високу імпульсивність [89] та низьку “сумлінність” [136], як 

характерні особистісні ознаки залежних від алкоголю. 

 

 

Рис. 3.39. Гістограми розподілу ознаки “Прихильність” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

За шкалою “Прихильність“ не виявлено значущих відмінностей у 

розподілі значень між вибірками. В середньому, нижчими є показники у 

групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому ранзі – 27,17 

балів у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших ПАР – 33,83 

бали. Частотні гістограми не демонструють виражених тенденцій  

відмінності між групами за показником (див. Рис. 3.39.), тобто наявні 

відмінності знаходяться на рівні статистичної погрішності . 

Можна говорити про те, що встановлена відмінність групи залежних 

від групи контролю, однаково притаманна обом групам, тому тип ПАР 

скоріше за все не асоційований з диспозиційно нижчою доброзичливістю у 

залежних від ПАР. Відповідно фактор зниженої соціалізації може слугувати 

скоріше предиспозицією до розвитку залежності, аніж демонструвати значні 

зміни в результаті дії ПАР на особистість залежного. Отримані дані дещо не 

узгоджуються з дослідницьким очікуванням, адже залежні від інших ПАР 

здебільшого мають справу із забороненими речовинами та частіше 
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контактують з нелегальним ринком збуту ПАР, що могло б асоціюватися з 

антисоціальними схильностями індивідів. Однак, отримані дані 

спростовують це припущення. 

 

 

Рис.3.40.  Гістограми розподілу ознаки “Гедоністичне теперішнє” між 

групами залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

За шкалою “Гедоністичне теперішнє“ не виявлено значущих 

відмінностей у розподілі значень між вибірками. Загалом, вищими є 

показники в групі залежних від алкоголю, що відображено у середньому 

ранзі – 33,6 балів у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших 

ПАР – 27,4 бали. Гістограми розподілу ознаки (див.Рис. 3.40) для двох груп 

не показують достатніх підстав для виокремлення специфічних тенденцій, 

що могли б слугувати основою для додаткових інтерпретацій. 

Досліджувані обох груп не демонструють значущих відмінностей у 

тенденції орієнтуватися на теперішню часову перспективу як на джерело 

позитивної стимуляції. Це дещо не узгоджується з дослідницькими 

очікуваннями, оскільки полінаркоманія з більшою ймовірністю 

базуватиметься на гедоністичній мотивації, у порівнянні з алкогольною 

залежністю, що спирається здебільшого на мотивацію зниження негативних 

емоційних переживань. Разом з цим, “гедоністичне теперішнє” не виявилось 
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вираженим і у порівнянні з контрольною групою, тому в межах отриманих 

даних ми не можемо інтерпретувати цю диспозицію як таку, що автономно 

пов'язана з феноменом залежності, проте не виключаємо, що дана 

диспозиція може робити специфічний внесок у прийняття рішення 

опосередкованим чином за рахунок зв'язків з іншими диспозиціями.  

 

Рис.3.41.  Гістограми розподілу ознаки “Позитивне минуле” між 

групами залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР. 

 

За шкалою “Позитивне минуле“ не виявлено значущих відмінностей 

у розподілі значень між вибірками. В середньому, нижчими є показники у 

групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому ранзі – 26,2 

бали у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших ПАР – 34,8 

балів. На рівні тенденції можна припускати, що залежні від інших ПАР в 

цілому частіше демонструють позитивне ставлення до власного досвіду, 

менше знецінюють власний успіх в минулому. 

Графіки розподілів ознаки між двома групами (див. Рис. 3.41) 

показують, що серед досліджуваних з алкогольною залежністю більше 

межових показників – як межово низьких, так і межово високих. Загалом 

дана ознака не продемонструвала специфічних проявів ні у порівнянні 

залежних від ПАР з контрольною групою, ні у порівнянні залежних 

досліджуваних за типом ПАР.  
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Рис. 3.42. Гістограми розподілу ознаки “Фаталістичне теперішнє” між 

групами залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

За шкалою “Фаталістичне теперішнє“ не виявлено значущих 

відмінностей у розподілі значень між вибірками. В середньому, нижчими є 

показники у групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому 

ранзі – 30,07 балів у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших 

ПАР – 30,93 бали. Рис. 3.42, на якому зображені гістограми розподілів 

ознаки між групами залежних, не дозволяє виділити специфічних тенденцій 

розподілу і в обох випадках умовно подібний до стандартів нормального 

розподілу, за рахунок високої частоти середніх результатів та відносно 

низької частоти крайніх результатів. 

За результатами можна зробити висновок, що досліджувані в рівній 

мірі сприймають теперішнє і як прояв волі особистості, і як приреченість, не 

демонструючи, загалом, специфічних установок стосовно здатності 

впливати на ситуацію тут і тепер.  
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Рис. 3.43. Гістограми розподілу ознаки “Негативне минуле” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

За шкалою “Негативне минуле“ виявлені значущі відмінності у 

розподілі значень між вибірками. В середньому, вищими є показники у 

групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому ранзі – 35,13 

балів у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших ПАР – 25,87 

балів. На Рис. 3.43 видно, що досліджувані з алкогольною залежністю 

частіше набирають середні або вищі за середні показники, тобто гістограма 

розподілу візуально акцентована в бік вищих значень. Дещо зворотну 

картину можна спостерігати у гістограмі досліджуваних з полінаркоманією 

– помітно менша кількість досліджуваних з крайніми високими показниками 

і порівняно велика кількість досліджуваних з показниками “негативного 

минулого” нижче середнього.  

 Узагальнюючи отримані дані, можна сказати, що залежні від 

алкоголю більш чутливі до власного “негативного минулого”, тобто вони 

схильні до неприйняття власного досвіду або сприймають його з відразою 

чи повним болю та розчарувань. На відміну від залежних від алкоголю, для 

залежних від інших ПАР негативне минуле є менш вагомим елементом 

часової перспективи. Ознака “Негативне минуле” може впливати, перш за 
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все, на атарактичну мотивацію вживання алкоголю, тобто на прагнення 

знизити інтенсивність неприємних переживань минулого. 

 

 

Рис. 3.44. Гістограми розподілу ознаки “Сприйняття майбутнього” між 

групами залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

За шкалою “Сприйняття майбутнього“ не виявлено значущих 

відмінностей у розподілі значень між вибірками. В середньому, нижчими є 

показники у групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому 

ранзі – 30,1 бал у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших 

ПАР – 30,9 балів. Тобто, отримані результати майже ідентичні, що також 

підтверджують незначні відмінності в гістограма розподілу (див. Рис. 3.44).  

Отримані результати є досить інформативними відносно природи 

“сприйняття майбутнього” залежними від ПАР, адже за цим параметром 

вони відрізняються від умовно здорової контрольної групи. Відсутність 

різниці між групами залежних вказує на те, що цей параметр не стільки 

пов'язаний з типом ПАР, скільки, більш ймовірно, виступає загальною 

диспозицією, що притаманна усім залежним.  
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Рис. 3.45. Гістограми розподілу ознаки “Здібність до інтуїції” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР. 

 

За шкалою “Здібність до інтуїції“ не виявлено значущих 

відмінностей у розподілі значень між вибірками. Дещо вищими є показники 

у групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому ранзі – 31,55 

балів у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших ПАР – 29,45 

балів. Розподіл ознак між групами  (див. Рис. 3.45) є здебільшого 

симетричним для даного об’єму вибірки.  

Відсутність відмінності за даним параметром також дозволяє нам 

припустити, що він не пов'язаний з типом ПАР, до якого досліджувані 

мають залежність, та не характеризує дану диспозицію як таку, що зазнає 

впливу від вживання специфічного виду ПАР. Дійсно, інтуїтивні здібності 

забезпечуються когнітивними механізмами, що зазнають менших змін від 

нейротоксичної дії ПАР, тому наявні відмінності залежно від типу ПАР є 

менш очікуваними у даному випадку.  
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Рис.3.46.  Гістограми розподілу ознаки “Використання інтуїції” між 

групами залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР. 

 

За шкалою “Використання інтуїції“ не виявлено значущих 

відмінностей у розподілі значень між вибірками. В середньому, вищими є 

показники у групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому 

ранзі – 33,7 балів у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших 

ПАР – 27,3 бали. Гістограми розподілу показника (див. Рис. 3.46.) 

відображають дещо більш виражений ексцес на середніх значеннях у групи 

залежних від алкоголю.  

Отримані дані свідчать, що тип ПАР не є значним чинником, за яким 

диференціюється схильність використовувати інтуїцію. Відносно даного 

показника не було сформовано специфічних дослідницьких очікувань 

відмінності між групами, крім того, даний показник не демонструє 

значимого розподілу у групи залежних від ПАР загалом, порівняно з групою 

контролю, разом з тим, всередині групи залежних від ПАР теж не було 

знайдено специфічних відмінностей.  
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Рис.3.47.  Гістограми розподілу ознаки “Депресивність” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

За шкалою “Депресивність“ не виявлено значущих відмінностей у 

розподілі значень між вибірками. В середньому, вищими є показники у 

групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому ранзі – 35,37 

балів у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших ПАР – 25,63 

бали. Гістограми розподілу показують виражену асиметрію у бік низьких 

показників за ознакою у групі осіб, залежних від інших ПАР, порівняно з 

залежними від алкоголю (див.Рис.3.47.) 

Для обох груп досліджуваних депресивність не виявилась тим 

фактором особистості, що значною мірою відрізняв би досліджуваних за 

типом ПАР, до якої сформована залежність. За попередніми теоретичними 

розвідками, депресивність більшою мірою спонукає до розвитку 

алкоголізму, аніж до вживання інших ПАР. Однак ця відмінність, що 

частково простежується за показниками середнього рангу та гістограмами 

розподілу, не може вважатися статистично значущою.  
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Рис. 3.48. Гістограми розподілу ознаки “Тривожність” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

За шкалою “Тривожність“ виявлені значущі відмінності у розподілі 

значень між вибірками. В середньому, вищими є показники у групи 

залежних від алкоголю, що відображено у середньому ранзі – 39,18 балів у 

порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших ПАР – 21,82 бали.  

Гістограма розподілу (див. Рис.3.48.) показників “тривожності” за 

групами відображає помітну схильність досліджуваних , залежних від інших 

ПАР, до низької тривожності за шкалою, в той час як для залежних від 

алкоголю більш властивими є середні показники. 

 Дійсно, вживання алкоголю може призвести до анксиолітичного 

ефекту, тому, відповідно, для осіб з вищою диспозиційною тривогою 

більшою є ймовірність розвинути залежність від алкоголю як копінг-

механізм для її зменшення.  
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Рис. 3.49. Гістограми розподілу ознаки “Імпульсивність” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

За шкалою “Імпульсивність“ не виявлені значимі відмінності у 

розподілі значень між вибірками. В середньому, нижчими є показники у 

групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому ранзі – 28,75 

балів у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших ПАР – 32,25 

балів.  

Гістограми розподілу ознаки (див. Рис. 3.49) також не вказують на 

відмінності прояву риси “імпульсивність” між групами. Таким чином, 

отримані дані не дозволяють впевнено стверджувати, що тип ПАР може 

впливати на динаміку розвитку імпульсивності, або що предиспозиційна 

імпульсивність більшою мірою визначатиме схильність до алкоголю або ж 

залежності від інших ПАР. 

 Залежність від ПАР дійсно часто супроводжується імпульсивністю, 

більш того, ефект деяких ПАР може посилювати імпульсивність, проте 

отримані дані не демонструють специфічних тенденцій прояву 

імпульсивності як порівняно з групою умовно здорових, так і залежно від 

типу ПАР.  
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Рис. 3.50. Гістограми розподілу ознаки “Пошук стимуляції” між групами 

залежних від алкоголю та залежних від інших ПАР.  

 

За шкалою “Пошук стимуляції“ не виявлені значимі відмінності у 

розподілі значень між вибірками. В середньому, вищими є показники у 

групи залежних від алкоголю, що відображено у середньому ранзі – 30,85 

балів у порівнянні з середнім рангом групи залежних від інших ПАР – 30,15 

балів, проте таку різницю не можна назвати істотною. Проаналізувавши 

розподіл ознаки (див.Рис.3.50.) можемо відмітити незначну різницю між 

групами, яка полягає в тому, що серед залежних від алкоголю більшою 

кількістю представлені досліджувані, що отримали високі показники. 

Оскільки вживання алкоголю більшою мірою асоційоване з атарактичною та 

рекреаційною мотивацією [181], отримані дані дещо не узгоджуються з 

дослідницькою гіпотезою, адже очікувалося, що залежні від алкоголю 

будуть меншою мірою орієнтовані на пошук стимуляції.  

В результаті, порівняння групи залежних від алкоголю з групою 

залежних від інших ПАР, дозволило виділити специфічний появ ряду 

особистісних диспозицій прийнятті рішення. Залежні від алкоголю в цілому 

демонструють вищі показники за шкалою “негативне минуле”, “емоційна 

нестійкість” та “тривожність”, що загалом характеризує їх як більш 

чутливих до негативних емоційних переживань та сприяє прагненню до 
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підвищення емоційної стабільності шляхом вживання алкоголю. При цьому 

вони менш сумлінні порівняно із залежними від інших ПАР. Група осіб, 

залежних від інших ПАР, демонструє загалом вищу емоційну стабільність 

та сумлінність, при цьому вони є більш чутливими до негативних аспектів 

невизначеності та прагнуть більшої ясності та однозначності в ситуації 

прийняття рішення.  

 

3.3. Психологічна структура особистісних диспозицій процесу 

прийняття рішення особами, залежними від психоактивних речовин 

 

 На першому етапі пошуку зв'язків між особистісними диспозиціями 

прийняття рішення було використано кореляційний аналіз. Виступаючи 

базовим та найбільш поширеним методом пошуку зв’язків, кореляційний 

аналіз дозволяє встановити, наскільки доцільним є використання більш 

комплексних методів встановлення множинних зв'язків, а саме – 

кластерного та факторного методів аналізу. Оскільки значна частина 

вимірюваних ознак не є достатньою мірою наближеною до стандартів 

нормального розподілу,  нами було використано непараметричний метод 

рангової кореляції Спірмена. Для ілюстрації попарних зв'язків особистісних 

диспозицій прийняття рішення було відібрано кореляційні зв'язки з 

двостороннім рівнем значущості p<0,05 та коефіцієнтом сили зв'язку, 

вищим за 0,4 (для повних даних стосовно коефіцієнтів кореляції див 

Додаток ). 

“Раціональність” продемонструвала значимі зв'язки з такими шкалами 

як “пильність” (,483) та “сприйняття майбутнього” (,406). Також 

встановлено зв'язок між шкалами “пильність” та “сприйняття майбутнього” 

(,442). Таким чином, диспозиції “раціональність”, “пильність” та 

“сприйняття майбутнього” формують триангулятивний взаємозв'язок. 

Дійсно, дані диспозиції є подібними за конструктним змістом, 
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відображаючи, загалом, вираженість раціональних та рефлексивних 

механізмів прийняття рішення, регуляції складних видів діяльності, 

орієнтованих у майбутнє. 

Шкала “негативне минуле” продемонструвала зв'язки зі шкалами 

“уникнення вибору”(,433), “прокрастинація” (,623) та “надпильність” (,489), 

що, загалом, можна пояснити їх конструктною спорідненістю, оскільки 

перераховані три дезадаптивні стратегії прийняття рішення більшою мірою 

актуалізуються під впливом стресу та негативних емоцій, які пов'язані з 

негативними установками стосовно минулого. 

“Пошук стимуляції” має негативний зв'язок з “уникненням вибору” (-

,421). Цей зв'язок можна пояснити тим, що дані шкали вимірюють 

протилежні поведінкові установки – шукати інтенсивні переживання, 

приймаючи можливий ризик,  часто з ними пов'язаний або уникати вибору, 

орієнтуючись більше на гомеостаз та зниження можливої шкоди від 

неправильно прийнятого рішення. 

Особистісна “здібність до інтуїції” має зв'язок зі шкалами 

“толерантність до невизначеності” (,511) та “гедоністичне теперішнє” (,423). 

Таким чином, інтуїція, як стильова схильність приймати рішення за 

допомогою імпліцитних механізмів обробки інформації, має бути 

поєднаною з певною толерантністю до невизначеності, адже сама інтуїція 

може виступати з феноменологічної точки зору як невизначеність шляху, 

що призвів до того чи іншого рішення. Разом з цим, інтуїтивні процеси 

більшою мірою пов'язані з наявністю гедоністичної установки на 

максимізацію користі від рішення у короткотривалій перспективі, адже 

обидва механізми забезпечуються радше емоційною та імпліцитною 

системою прийняття рішення.  

 Для більш точної інтерпретації отриманих результатів шляхом 

порівняльного аналізу нами було проведено аналогічну процедуру у 

контрольній групі. У групі контролю були отримані дещо відмінні кореляції 
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між шкалами. 

Шкала “схильність до ризику” продемонструвала значимі зв'язки з 

показниками “надпильність” (-,605), “уникнення вибору” (-,650), 

“прокрастинація” (-,609), “імпульсивність” (,532), “пошук стимуляції”(-

,524), “тривожність”(-,521), “екстраверсія” (,496) та “емоційна нестійкість” 

(-,482). Узагальнюючи, можна сказати, що у групі контролю схильність до 

ризику має негативний зв'язок з диспозиціями, пов'язаними з чутливістю до 

негативних емоційних станів та стресу, тобто умовно здорові індивіди 

схильні до ризику за умов достатньої емоційної стійкості. Залежні індивіди 

не демонструють такого зворотного зв'язку, при тому, що вони загалом є 

менш стабільними в стресових ситуаціях та більш схильними до 

дезадаптивної поведінки і ризику, тобто можуть ризикувати попри наявність 

тривоги та суб'єктивної напруги у складних ситуаціях. Цікавим є 

негативний зв'язок між “схильністю до ризику” та “пошуком стимуляції”, 

що здається дещо контрінтуїтивним. Прагнення до сильних та інтенсивних 

переживань, як правило, асоціюється з готовністю до ризику, однак серед 

умовно здорових осіб означені поведінкові тенденції виступають радше як 

протилежні. 

Зауважимо, що у залежних від ПАР “схильність до ризику” не 

продемонструвала значимих зв'язків достатньої сили, при тому, що дана 

диспозиція є більш вираженою у них.  

“Раціональність” продемонструвала зв'язки між показниками 

“пильність” (,689) та “сумлінність” (,505); “пильність” та “сумлінність” 

також мають помірний кореляційний зв'язок (,407), що в цілому також добре 

узгоджується з конструктним змістом цих диспозицій, які в цілому більшою 

мірою пов'язані з рефлексивною системою прийняття рішення.  

За шкалою “надпильність” спостерігаються кореляції зі шкалами 

“емоційна нестійкість” (,727), “негативне минуле” (,546), “імпульсивність” 

(-,407), “пошук стимуляції” (,617), “тривожність” (,423). Отримані дані 
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добре підтверджуть зв'язок між панічною, дезорганізованою поведінкою в 

ситуації прийняття рішення та емоційною нестабільністю разом з пошуком 

інтенсивних переживань. Разом з цим, “імпульсивність” виступає як 

зворотня по відношенню до “надпильності” поведінкова тенденція. Це 

можна пояснити тим, що роблячи імпульсивний вибір, індивід приймає 

рішення відносно швидко і менше вагається. 

Зв'язки між шкалою “уникнення вибору” та шкалами “емоційна 

нестійкість” (,727), “негативне минуле” (,546) і“тривожність” (,426) –  добре 

ілюструє, як чутливість до негативної емоційної стимуляції посилює 

уникаючі тенденції у прийнятті рішення.  

Шкала “екстраверсія”  продемонструвала зв'язки зі шкалами 

“тривожність” (-,487), “гедоністичне теперішнє” (,476) . Тобто, особистісна 

активність, схильність до соціальних взаємодій та завзятість добре 

поєднується у поведінці з орієнтацією на короткотермінову корисність 

альтернатив у прийнятті рішення та погано поєднуються з особистісною 

тривожністю, що в цілому відповідає більш обережній поведінці, 

орієнтований на мінімізацію шкоди.  

Шкала “експресивність” демонструє кореляції з диспозиціями 

“імпульсивність” (,474) та “гедоністичне теперішнє” (,592). Тобто більш 

експресивні та творчі досліджувані з групи контролю частіше демонструють 

імпульсивність та гедоністичну установку.  

Результати за шкалою “емоційна нестійкість” демонструють мають 

зв'язок зі шкалами “імпульсивність” (-,476), “пошук стимуляції” (,669), 

“тривожність” (,475).  Зворотній зв'язок між нейротизмом та імпульсивністю 

вказує на те, що досліджувані з контрольної групи більш схильні 

контролювати власну поведінку при низькому рівні контролю емоцій та 

навпаки. При цьому емоційний самоконтроль негативно повязаний з 

тенденцією до пошуку сильних переживань та схильністю до тривожних 

станів. 
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Встановлений також зв'язок між  показниками шкали “негативне 

минуле” та “тривожність” (,473), що, в цілому, добре узгоджується з 

визначенням конструкту “негативне минуле”, що не лише визначає ступінь 

прийняття попереднього досвіду, а й асоційоване зі вразливістю до 

негативних емоційних переживань. 

За шкалою “сприйняття майбутнього” виявлений кореляційний зв'язок 

з показниками шкали “сумлінність” (,566). Тобто сумлінні індивіди більшою 

мірою орієнтовані на майбутнє, або, з іншого боку, орієнтуючись на 

майбутнє та віддалені цілі, індивід схильний проявляти сумлінність 

більшою мірою. Цікаво, що результати групи контролю відрізняються від 

результатів залежних від ПАР, де “сприйняття майбутнього” пов’язувалася з 

раціональними диспозиціями прийняття рішення, проте не повязувалася з 

сумлінністю. Відповідно, раціональні диспозиції прийняття рішення у 

залежних від ПАР значно меншою мірою супроводжуються сумлінністю, 

яка загалом є нижчою у таких індивідів. Тобто навіть якщо індивід, 

залежний від ПАР, має добре розвинені навички раціонального прийняття 

рішення, низька диспозиційна “сумлінність” не дасть реалізувати їх у повній 

мірі.  

У групі контролю значимі кореляційні показники спостерігалися, 

загалом, частіше. Ймовірно, досліджувані з залежністю від ПАР були менш 

послідовні під час дослідження і це могло відобразитися на тому, що 

відповідаючи на споріднені за змістом питання, вони могли міняти власну 

думку. Нижчі показники “сумлінності” у залежних від ПАР також свідчать, 

що така тенденція до непослідовних відповідей можлива. 

Наступним кроком у виявленні структурних зв’язків між 

особистісними диспозиціями, пов’язаними з процесом прийняття рішення, 

був кластерний аналіз, здійснений за принципом найближчого сусідства. 

Зв'язки, що визначаються за допомогою кластерного аналізу, не базуються 

на взаємоописі дисперсій ознак, тобто можуть точно вказувати 
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взаємозв'язок досліджуваних змінних, навіть якщо вони не мають значної 

інтеркореляції. 

 

Рис.3.51 , Дендрограма кластерного зв'язку особистісних диспозицій 

прийняття рішення у осіб, залежних від ПАР 
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Кластеризація методом найближчого сусіда дозволила отримати 

альтернативну емпіричну модель групування особистісних диспозицій 

прийняття рішення. Найбільш інформативним та концептуально містким 

можна вважати розподіл даної моделі на рівні три загальних кластери (див 

Рис. №3.51.) 

 Перший кластер утворюють дезадаптивні особистісні диспозиції: 

надпильність, прокрастинація, негативне минуле, уникнення вибору та 

депресивність. Змістовно цей кластер є достатньо однорідним, оскільки усі 

перелічені диспозиції пов'язані з обробкою негативних емоцій та чутливістю 

до психологічного стресу. “Прокрастинація” та “надпильність” описуються 

як дезадаптивні стратегії прийняття рішення, до яких індивід може 

вдаватися при підвищеній суб’єктивній напрузі внаслідок стресу. При 

вираженій прокрастинації індивід схильний відтерміновувати прийняття 

рішення, а також втілення необхідних дій через невирішений мотиваційний 

конфлікт, що спричиняє стрес, в той час як “надпильність” характеризується 

тенденцією діяти в панічній імпульсивності, без зваженого врахування 

корисності своїх дій. Обидві стратегії прийняття рішення змістовно поєднує 

тенденція до дезадаптивних дій в умовах стресу. 

 Наближеним до зазначеної пари диспозицій є часова орієнтація 

“негативне минуле”, що характеризується суб'єктивним тлумаченням 

попереднього досвіду як загрозливого, відразливого та неприйнятного, що, в 

свою чергу, асоційовано з тривожними, депресивними станами та загально 

зниженим суб'єктивним благополуччям [33]. Разом з цим, “негативне 

минуле” асоційоване також із загальною чутливістю до стресу [176], що 

дозволяє проінтерпретувати отриманий зв'язок більш детально. Відповідно, 

негативне ставлення до минулого досвіду може завадити використанню 

адаптивних стратегій та копінгів, коли прийняття рішення відбувається в 

умовах стресу і, з іншого боку, схильність до дезадаптивних стратегій 

прийняття рішення може закономірно бути пов'язана зі значним обсягом 
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негативного досвіду, отриманого внаслідок неоптимального прийняття 

рішення. 

 Шкала “уникнення вибору” в структурі кластеру представлена 

відмежовано, повязуючись не з окремими диспозиціями, а з описаною вище 

комбінацією диспозицій “надпильність”, “прокрастинація”, “негативне 

минуле”. Даний структурний зв'язок можна пояснити наступним чином. 

Дезадаптивна поведінка в умовах стресу в своєму зв'язку з негативним 

сприйняттям минулого досвіду може призвести до уникаючої тенденції, 

коли замість використання адаптивних стратегій подолання стресової 

ситуації прийняття рішення, індивід демонструє схильність уникати 

стресових ситуацій. Ця схильність до уникнення складних та стресових 

ситуацій, що потребують прийняття рішення, є прогресуючою за своєю 

динамікою, яку дослідники характеризують як “низхідну спіраль” 

тривожних та депресивних розладів [162].  

Чим частіше індивід уникає ситуації вибору,  тим менше 

можливостей корегувати негативні уявлення та розвинути адаптивні 

механізми прийняття рішення в умовах стресу, посилюючи дезадаптивність 

поведінки в подальшому, збільшуючи чутливість до стресу, а також 

збільшуючи частоту стрес-реакції, тривогу [135] та, відповідно, 

“прокрастинацію” і “надпильність” як поведінковий прояв цих станів. 

Повторення даного циклу може, в свою чергу, посилити депресивні 

тенденції. Зв'язок уникаючої поведінки як наслідку дезадаптивного 

переживання стресу, та депресивного стану особистості є добре 

підтвержденим [174] і відтворюється на отриманих даних.  

Відповідно, вживання психоактивної речовини може виступати як 

копінг стратегія, що потенційно дозволяє подолати ситуативну напругу 

(чутливість до якої відображають “прокрастинація”, “уникнення” та 

“надпильність” ) та довготривалі, суб'єктивно неприємні афективні стани 

(схильність до яких відображається в диспозиціях “негативне минуле” та 
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“депресивність”). Суб'єктивна цінність вживання ПАР як копінгу, таким 

чином, буде тим вищою, чим більш вираженими будуть диспозиції, які 

визначають чутливість до негативної стимуляції. Це може посилювати 

научіння, збільшуючи та закріплюючи цінність ПАР, вживання якого може 

призвести до більшої кількості стресових ситуацій та суб'єктивно 

неприємних відчуттів. При цьому, комбінація вживання ПАР як копінгу, та 

зростаюча тенденція до “уникнення” можуть потенційно зменшувати 

ймовірність використання та розвитку інших, адаптивних стратегій 

прийняття рішень. 

Другий кластер стосується механізмів, пов’язаних з афективною 

складовою визначення цінності поведінкової альтернативи в 

короткостроковій перспективі: використання інтуїції, інтолерантність до 

невизначеності, гедоністичне теперішнє, інтуїтивна здібність, пошук 

стимуляції, імпульсивність, схильність до ризику, толерантність до 

невизначеності. В цілому даний кластер найбільш повно характеризує 

ситуативну якість прийняття рішення з точки зору можливої вигоди, аніж 

шкоди. Толерантність та схильність до ризику визначають особистісну 

здатність діяти з мотивом отримання користі за умов, відповідно, ризику та 

невизначеності, тобто коли позитивний результат вибору ймовірний, проте 

не гарантований.  

Підкластер рис «імпульсивність» та «пошук стимуляції» об’єднується з 

«толерантністю» та «схильністю до ризику». Зв'язок між диспозиціями 

«пошук стимуляції» та «імпульсивність» є добре встановленим та 

концептуально опрацьованим [247] . Особистісний рівень імпульсивності 

визначає, наскільки вираженою є здатність до гальмування дій та реакцій, 

якщо вони не узгоджуються з виконанням більш складної та цілеспрямованої 

поведінки, що не вступає в протиріччя з наявністю або відсутністю 

раціонального стилю прийняття рішення. Зокрема, для поведінкової 

залежності характерною є чутливість до підкріплення та імпульсивність, 
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проте не є характерною ірраціональність плану дій [144]. 

Особистісний пошук стимуляції  відображає прагнення до отримання 

поведінкового підкріплення та емоційної активації, а також готовності до 

ризику задля отримання цієї стимуляції.. Імпульсивність є результатом 

зниженого поведінкового контролю, який в свою чергу забезпечує 

дотримання плану цілеспрямованої комплексної діяльності з високою 

очікуваною корисністю в довготривалій перспективі. При імпульсивному 

ухваленні рішення, врахування очікуваної корисності та шкоди може 

робитися з похибками. Пошук стимуляції, здебільшого орієнтований на 

отримання афективно забарвленого відчуття, а не на прагнення до 

рефлексивно зваженої цінності, що здебільшого є більш вагомою в 

довготривалій перспективі. Загалом, сусідство у кластері цих двох 

диспозицій з диспозиціями «толерантність до невизначеності» та «схильність 

до ризику» добре узгоджуються і деталізують структуру ситуативного стилю 

прийняття рішення, відображаючи орієнтацію на прийняття рішення з 

високою корисністю у короткостроковій перспективі. 

“Гедоністичне теперішнє” та “здібність до інтуїції” поєднуються  в 

окремому субкластері, доповнюючи профіль ситуативно спрямованого, 

орієнтованого на позитивне підкріплення, прийняття рішення. Загалом 

“гедоністичне теперішнє” за конструктним змістом є диспозицією, 

наближеною до “пошуку стимуляції”, тому дослідницьке очікування полягає 

в тому, що в результаті кластеризації ці диспозиції матимуть найближче 

сусідство. Це очікування підтвердилося частково, оскільки названі 

диспозиції увійшли до одного кластеру.  

Продемонстрований на емпіричних данних зв'язок між “гедоністичним 

теперішнім” та “інтуїтивною здібністю” може бути пояснений кількома 

шляхами. По-перше, орієнтування на отримання гедоністичного 

(позитивного досвіду) в короткотерміновій перспективі, тут і зараз, може 

більшою мірою бути спричинено роботою швидких механізмів прийняття 



169 

 

рішення, таких як інтуїція, що переважно спирається на неусвідомлені 

механізми когнітивної обробки, які орієнтовані на стимульно та емоційно 

забарвлені аспекти поведінкової альтернативи, що більшою мірою 

проявляються у короткотривалій часовій перспективі. Це частково 

узгоджується з описом феномену відтермінованого задоволення [58]. 

 Оптимальна продуктивність інтуїтивної системи, загалом, призводить 

до того, що спираючись на інтуїцію, індивід статистично частіше 

прийматиме суб'єктивно корисні рішення і шляхом научіння 

орієнтуватиметься на короткотривалу часову перспективу, в якій позитивні 

наслідки від інтуїтивного рішення проявляються більш наочно. В свою 

чергу, “гедоністичне теперішнє” може збільшувати частоту використання 

інтуїтивних стратегій прийняття рішення. Дійсно, дистанція між 

диспозицією “гедоністичне теперішнє” та “використання інтуїції” є досить 

близькою. “Інтолерантність до невизначеності”, з огляду на характер 

кластерної дендрограми, може виступати проміжною ланкою цього зв'язку. 

Тобто, частота використання інтуїції буде варіюватися в залежності від 

вираженості параметру “інтолерантність до невизначеності” в осіб, що мають 

часову орієнтацію на гедоністичне теперішнє та інтуїтивну здатність. 

Таким чином, кластер 2 можна назвати кластером “спрямованості на 

короткотермінові позитивні стимули”, що поєднується з толерантністю до 

невизначеності та схильністю до ризику в діяльності. Інтегрованість цих 

диспозицій в єдиний кластер, в цілому, відтворює поведінку залежних від 

ПАР, в якому отримання позитивної стимуляції від ПАР є домінуючою 

потребою, заради задоволення якої залежний індивід може вдаватися на 

ризик, імпульсивно вживати ПАР, навіть маючи попередній намір 

позбавитися залежності, вибудовуючи свої поведінкові стратегії інтуїтивним 

чином, ігноруючи можливу шкоду.  

Третій кластер містить в собі особистісні диспозиції, пов’язані з 

рефлекcивністю, а також більш генералізовані особистісні фактори, 
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виокремлені в п’ятифакторній теорії особистості. “Схильність до згоди” та 

“cумлінність” формують первинний парний кластер. Наявний зв'язок , який 

спостерігається у групі залежних від ПАР, можна пояснити тим, що ці риси 

виступають протекторним фактором у розвитку залежності, добре 

встановленою є їх роль як негативних предикторів залежності [228]. Зокрема, 

сумлінність виступає буферною змінною по відношенню до негативних 

проявів високого нейротизму та екстраверсії.  Разом з цим зауважимо, що 

дані диспозиції не продемонстрували схожої тенденції до зв'язку на вибірці 

групи контролю Також, в результаті міжгрупового порівняння було 

встановлено, що дані диспозиції є менш вираженими у залежних від ПАР.  

Таким чином, обидва особистісних фактори, що виконують роль 

протекторних у розвитку залежності, на нашу думку, закономірно мають 

бути зниженими, створюючи оптимальні умови для розвитку залежності. 

Можливо, для розвитку залежності від ПАР необхідна певна комбінація 

прояву цих рис, тобто знижена здатність дотримуватися чіткої програми дій, 

виконуючи складні види діяльності, разом зі зниженим рівнем 

соціалізованості збільшують ймовірність вживання ПАР, адже це може 

виступати: 1) Коротким шляхом задоволення потреб, а також копінгом, що є 

тим більш вагомим, ніж нижчою є “сумлінність”; 2) низька “схильність до 

згоди” робить менш вагомим можливий осуд вживання ПАР з боку 

суспільного оточення. 

Нейротизм поєднується з первинним кластером “сумлінність-

схильність до згоди”, формуючи, таким чином, тріаду протекторних 

факторів. Якщо брати до уваги конструктний зміст шкали “емоційна 

нестійкість”, важливо зауважити, що один з її полюсів, до якого тяжіють 

низькі значення за шкалою, відображає емоційну стійкість. Емоційна 

стійкість, якщо вона притаманна індивіду, робить менш значущою цінність 

ПАР як копінгу, що забезпечує емоційну регуляцію. Натомість, якщо 

індивіду притаманна емоційна нестійкість, тобто здатність до саморегуляції 
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не є достатньою для повсякденного функціонування, то суб’єктивна цінність 

зовнішніх засобів емоційної регуляції, до яких відноситься ПАР, буде 

вищою.  

Відповідно, тривале вживання ПАР може певною мірою компенсувати 

нейротичні тенденції, а знаходження на реабілітації зробити додатковий 

внесок у альтерацію диспозиційного нейротизму.  Наявні емпіричні дані 

вказують на тенденцію залежних від ПАР мати нижчий нейротизм, у 

порівнянні з контрольною групою, що є дещо нетиповою тенденцією, у 

порівнянні з результатами інших досліджень нейротизму у залежних від 

ПАР. Разом з цим, наявні кластерні зв'язки вказують, що нейротизм 

поєднується з низькою сумлінністю та схильністю до згоди, які виступають 

предикторами розвитку залежності.  

Відкритість та екстраверсія формують первинний кластер, вказуючи на 

узгодженість динаміки прояву цих диспозицій в осіб, залежних від ПАР. 

Даний діадний зв'язок можна пояснити тим, що перелічені диспозиції 

асоціовані з поведінковою активністю: екстраверсія описує активність 

особистості загалом та в соціальних ситуаціях, відкритість досвіду описує 

інтелектуальну та естетичну зацікавленість [83]. 

Пильність, раціональність та орієнтація на майбутнє згруповані в іншій 

гілці кластеру 3. “Орієнтація на майбутнє” та “раціональність” формують 

первинний кластер, що поєднується з “пильністю”. Для “раціональності” та 

“орієнтації на майбутнє” характерним є більш рефлексивне прийняття 

рішення. Змістовна різниця полягає в тому, що “раціональність” передбачає 

усвідомлений, ретельний аналіз альтернатив з метою знайти найбільш 

оптимальний, а ”орієнтація на майбутнє” визначає, наскільки вагомою є для 

індивіда врахування віддалених наслідків власного вибору та наскільки 

притаманно йому є обирати відтерміновану користь, уникаючи 

відтермінованої шкоди. В свою чергу “пильність”, окрім виваженості та 

ретельності в прийнятті рішення, відображає, наскільки індивіду властиво 
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використовувати адаптивні стратегії прийняття рішення. “Пильність” та 

“орієнтація на майбутнє” виявилися значимо менш вираженими у залежних 

від ПАР, “раціональність” не продемонструвала значимих відмінностей 

залежних від контрольної групи.  

Відповідно, в профілі прийняття рішень залежних від ПАР менш 

виражена “пильність” та більш виражені дезадаптивні копінги можуть 

сприяти розвитку залежності від ПАР, навіть не зважаючи на оптимально 

розвинену “раціональність”. Разом з цим, раціональність може не 

демонструвати значущого негативного впливу на розвиток залежності, 

оскільки за умови меншої орієнтації на майбутнє, може слугувати ресурсом 

для розробку плану дій з короткотривалими позитивними наслідками, 

доповнюючи динамічну взаємодію диспозицій, представлених у другому 

кластері.  

Кластерна візуалізація (див. Рис.3.52) особистісних диспозицій на 

групі контролю демонструє альтернативну емпіричну структуру. Загалом, 

отримана структура має ряд відмінностей від структури, отриманої за 

аналогічної процедури на групі залежних від ПАР.  Помітною відмінністю є 

утворення окремого кластера, пов’язаного з інтуїтивними диспозиціями, які 

знаходяться достатньо близько до інших диспозицій, пов’язаних з ризиком, 

імпульсивністю. Окремим кластером можна зазначити адаптивні диспозиції 

прийняття рішення (раціональність, пильність, добросовісність та орієнтація 

на майбутнє). Конструктну узгодженість також можна спостерігати в 

кластері, що поєднує дезадаптивні диспозиції прийняття рішення (негативне 

минуле, надпильність, нейротизм, пошук стимуляції). Багатозначним за 

змістом можна тлумачити кластер, що складається  з «толерантності», 

«інтолерантності», «доброзичливості», «прокрастинації та «уникнення 

вибору». 

Порівняльний аналіз кластерних матриць дозволяє дійти висновку, 

що психологічна структурна організація диспозицій, пов'язаних з процесом 
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прийняття рішення у осіб з залежністю від ПАР, суттєво відрізняється від 

структури цього процесу в осіб без залежностей від ПАР. При цьому 

додаткову інформацію про отримані зв'язки можна отримати, виявивши, які 

латентні змінні утворить спільність дисперсій особистісних диспозицій 

прийняття рішення. 

 

 

Рис.3.52.  Дендрограма кластерного зв'язку особистісних диспозицій 

прийняття рішення контрольної групи. 
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Результати факторного аналізу дозволили більш точно виявити та 

проінтерпретувати латентні фактори, утворені дисперсією особистісних 

диспозицій прийняття рішення особами, залежними від ПАР.  

Для виявлення латентних факторів зв’язку між обраними 

параметрами було використано метод експлораторного факторного аналізу. 

При проведенні факторного аналізу не було застосовано методу факторної 

ротації, з метою отримання більш автентичної картини зв’язку між 

досліджуваними параметрами.  

Розмір вибірки був достатнім для проведення експлораторного 

факторного аналізу: N (65) >50 [81], однак накладав обмеження на кількість 

параметрів у дослідницькій моделі. Відповідно, диспозиції “міжособистісна 

інтолерантність до невизначеності”, “позитивне минуле” та “фаталістичне 

теперішнє” не були включені до досілдницької моделі, з огляду на те, що ці 

параметри не продемонстрували значних кореляційних звязків чи значущих 

відмінностей у розподілі порівняно з групою контролю. Також з моделі була 

видалена диспозиція “тривожність”, що не продемонструвала значних 

навантажень на жоден з факторів, відповідно, залишаючись в моделі, ця 

змінна може вплинути на відображення інших зв’язків. 

Показники надійності моделі: міра адекватності вибірки за 

коефіцієнтом KMO (критерій Кайзера-Майера-Олкіна) становить 0,505, що є 

достатнім для проведення факторного аналізу обраних змінних на даній 

вибірці. Критерій сферичності Бартлета становить 0,00, що вказує на 

відповідність дослідницьких даних до вимог проведення факторного 

аналізу. 

Виділені фактори загалом пояснюють 53.6% відсотків сукупної 

дисперсії отриманих даних (див. Табл. 3.3.), тобто приблизно половина 

дисперсії обраних диспозицій пояснюється виявленими взаємозв’язками в 

рамках чотирьохфакторної моделі.  
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Таблиця 3.3  

Факторна структура особистісних диспозицій прийняття 

рішення особами, залежними від ПАР 

Фактор Дисперсія, що 

обумовлена 

фактором 

% дисперсії, що 

пояснена фактором 

Загальний % 

поясненої дисперсії 

Стрес 

інтерферованість (1) 

3,684 17,544 % 17,544 % 

Cпрямованість на 

стимуляцію (2) 

3,031 14,435 % 31,979 % 

Спонтанність (3) 2,484 11,827 % 43,806 % 

Рефлексивність 

(4) 

2,061 9,816 % 53,622 % 

 

Факторна структура особистісних диспозицій прийняття рішення у 

осіб, залежних від ПАР, відображена у таблиці 3.4. Задля зручності 

сприйняття та інтерпретації отриманої факторної структури, незначні 

навантаження змінних на фактори, коефіцієнт яких нижчий за 0.4, не 

відображені. Вийняток становить змінна “імпульсивність”, найбільший 

внесок якої у факторну модель становить 0,336. 

Таблиця 3.4 

Вклад особистісних диспозицій у сформовані фактори 

 

Особистісні 

диспозиції 

Навантаження на фактор 

Стрес 

інтерферованість  

Cпрямованість на 

стимуляцію 

Спонтанність Рефлексивність 

Негативне минуле 0,772    

Прокрастинація 

вибору 

0,726    

Уникнення вибору 0,719    

Надпильність 0,668    

Сумлінність -0,634    

Депресивність 0,467    

Прихильність -0,462    

Експресивність  0,773   

Екстраверсія  0,757   

Гедоністичне 

теперішнє 

 0,522   
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Продовження таблиці 3.4 

Інтолерантність до 

невизначеності 

 0,511   

Пошук стимуляції  0,422   

Імпульсивність  0,336   

Використання 

інтуїції 

  -0,596  

Здібність до 

інтуїції 

  -0,594  

Емоційна 

нестійкість 

  0,571  

Схильність до 

ризику 

  -0,506  

Толерантність до 

невизначеності 

   0,689 

Раціональність  -0,403  0,627 

Пильність    0,582 

Сприйняття 

майбутнього 

-0,436   0,510 

 

Такі змінні як «раціональність» та «сприйняття майбутнього» мають 

мультифакторне навантаження, що є доцільним, оскільки предметом 

дослідження є складна гетерогенна система прийняття рішень. 

Фактор 1 “Стрес-інтерферованість”. Цей фактор було сформовано 

змінними: “негативне минуле”, “уникнення вибору”, “прокрастинація 

вибору”, “надпильність”, “сумлінність”, “депресивність”, “прихильність” (зі 

зворотним навантаженням), “сприйняття майбутнього” (зі зворотним 

навантаженням).   

Фактор поєднує у собі параметри, що можуть впливати на 

ймовірність когнітивних похибок у процесі прийняття рішення. “Негативне 

минуле” та “депресивність” впливають на чутливість та сприйняття 

негативної інформації, посилюючи її вагу під час вибору: через тенденцію 

екстраполювати негативний досвід на актуальну ситуацію, перебільшувати 

ймовірність негативних наслідків та применшувати ймовірність позитивних 

наслідків ситуації через негативні уявлення про себе та оточуюче 

середовище. Така чутливість до сприйняття негативної інформації може 
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спричиняти ситуативну тривогу та корелює з використанням дезадаптивних 

стилів прийняття рішення – “уникнення вибору”, “прокрастинації” та 

“надпильності”, за умови, якщо компенсаторні диспозиції не проявлять 

себе. Концептуально перелічені диспозиції є близькими до фактору стрес-

модуляції прийняття рішення, що був описаний Дьюбері та колегами [85].   

Метааналіз, проведений П. Стілом, показав позитивний зв'язок 

“прокрастинації” з імпульсивністю та нудьгою та негативний зв'язок з 

показниками доброзичливості та екстраверсії [216]. Попередні дослідження 

також вказують на негативний зв'язок “прокрастинації” з самооцінкою, 

наполегливістю в досягненні цілей та позитивний – з нейротизмом [87]. 

“Уникнення”,  “прокрастинація” та “надпильність” негативно пов'язані з 

самооцінкою емоційного інтелекту [88]. 

Варто зазначити, що у залежних від ПАР дані диспозиції, за 

винятком параметру “прокрастинація”, є значущо вищим, порівняно з 

генеральною сукупністю.  Зворотне навантаження фактору “сумлінність 

вказує”, що за умов вираженості диспозицій “дезадаптивні модуляції 

вибору”, індивід скоріше за все демонструватиме низьку здатність до 

концентрації уваги та прийматиме рішення дезорганізовано. Також 

елементи дезадаптивної модуляції вибору – негативно пов'язані зі 

сприйняттям майбутнього, що на рівні тенденції може погіршувати 

врахування довготривалих перспектив вибору, як позитивних так і 

негативних. “Прихильність”, що демонструє зворотне навантаження 

всередині фактору, не демонструє очевидного концептуального зв'язку з 

рештою диспозицій у факторі, однак низька схильність до згоди виступає як 

фактор, асоційований з залежністю від психоактивних речовин [137, 142].  

Також варто зазначити, що “схильність до згоди” тлумачиться, поряд 

з “сумлінністю”, як фактор, пов’язаний з саморегуляцією [124]. Низька 

“схильність до згоди” може виступати одночасно причиною, через яку з 

соціального середовища не були засвоєні норми саморегуляції, та 
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наслідком, оскільки ускладнена саморегуляція може стати на заваді 

соціалізації. Таким чином, фактор 2 поєднує у собі диспозиції, що 

відображають чутливість до негативної інформації, непродуктивні копінги 

прийняття рішення на тлі оберненого зв'язку з факторами саморегуляції. 

Фактор 2 “Спрямованість на стимуляцію“. Цей фактор було 

сформовано змінними: “експресивність”, “екстраверсія”, “гедоністичне 

теперішнє”, “інтолерантність до невизначеності”, “пошук стимуляції”, 

“імпульсивність”, “раціональність” (зі зворотним навантаженням). Даний 

фактор узагальнює риси, що відповідають за мотивацію до отримання 

позитивних підкріплень, причому вираженість цих рис є зворотно 

пропорційною до особистісної раціональності у прийнятті рішення. 

Отриманий фактор узгоджується з теорією мотивації та підкріплення, 

узагальнюючи у собі позитивну мотивацію. Відкритість досвіду, окрім 

інтелектуального інтересу та когнітивної гнучкості, також апелює до 

пошуку нового досвіду та нових переживань. “Екстраверсія”, окрім 

орієнтації на міжособистісну взаємодію, також асоційована з чутливістю до 

позитивних підкріплень, що, власне, і штовхають особу до активного 

способу життя. “Гедоністичне теперішнє” відображає установку до пошуку 

позитивних відчуттів «тут і зараз» як більш пріоритетних орієнтирів, ніж 

майбутні наслідки. “Пошук стимуляції” в цілому відображає поведінкову 

установку, що полягає в пріоритеті на знаходження глибоких та сильних 

емоцій. “Імпульсивність” полягає в низькому порозі реагування на сильні 

стимули та зниженій здатності відгальмовувати їх вплив на власну 

поведінку.  

Перелічені вище конструкти описуються за принципом підкреслення 

їх схожих змістових ознак. Дійсно, для перелічених вище складових 

фактору характерною є чутливість до стимуляції та орієнтація на отримання 

сильної стимуляції. “Інтолерантність до невизначеності” змістово не апелює 

до мотивації «позитивного» підкріплення, відображаючи неприйняття 
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невизначеності, амбівалентних за користю стимулів, концепцій та ситуацій, 

а також прагнення до знаходження «правильного» способу. 

“Раціональність”, як особистісний фактор прийняття рішення, увійшла до 

фактору зі «зворотним» навантаженням. “Інтолерантність до 

невизначеності” та “раціональність” можуть модулювати мотивацію до 

стимуляції: через уникнення невизначеності – прагнення до звичних та 

зрозумілих джерел отримання гедоністичного ефекту, через знижену 

раціональність – складність когнітивної регуляції власного стимуляційного 

прагнення. 

Фактор 3 “Спонтанність”. Цей фактор було сформовано змінними:  

“емоційна нестійкість, “використання інтуїції”, “здібність до інтуїції”, 

“схильність до ризику”. Отримав узагальнену назву «спонтанність», 

оскільки інтуїтивні фактори – “використання інтуїції” та “інтуїтивна 

здібність” разом зі “схильністю до ризику” притаманні спонтанній поведінці 

[49, 138]. Обернене навантаження “емоційної нестійкості” на фактор 

підкріплює це узагальнення, враховуючи теоретичні та емпіричні дані, що 

свідчать про обернений зв'язок нейротизму та спонтанності [186]. Зокрема, 

Морено наголошував на тому, що спонтанність виступає як ознака 

психічного здоров'я, на впротивагу невротичним тенденціям [167]. 

Спонтанність в цілому забезпечується автоматичною та несвідомою 

системою прийняття рішення [86], разом з інтуїцією, причому дослідження 

вказують на їхній конструктний зв'язок. Також спонтанність зазначається як 

стиль прийняття рішення, якщо особа, що приймає рішення, покладається 

здебільшого на спонтанність та інтуїцію. 

Високий рівень “нейротизму”, що на рівні тенденції притаманний 

залежним від ПАР [92], може блокувати прояви спонтанності як 

адаптивного фактору прийняття рішення та отримання позитивної 

стимуляції. Блокування спонтанності через нейротизм, в свою чергу, не 

послаблює автоматичну емоційну систему прийняття рішення, натомість 
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призводить до похибок в її роботі. Такі похибки, на нашу думку, 

концептуально пов'язані з диспозиціями, що потрапили до фактору 1. 

Фактор 4 “Рефлексивність”. Фактор сформували такі диспозиції: 

“толерантність до невизначеності”, “раціональність”, “пильність”, 

“врахування майбутнього”. Усі перераховані компоненти демонструють 

позитивне навантаження на фактор. Особистісна раціональність у прийнятті 

рішення разом з тенденцією пильно аналізувати ситуацію прийняття 

рішення, застосовуючи для цього продуктивні копінги, враховуючи 

майбутнє й довготривалі перспективи та демонструючи толерантність до 

невизначеності. Цей фактор об'єднує у собі продуктивні диспозиції, 

безпосередньо пов'язані з «якістю» та «адаптивністю» прийняття рішення, 

формуючи блок когнітивної обробки ситуації.  

Отриманий фактор може бути концептуалізованим в межах 

двокомпонентних моделей прийняття рішення як раціональна система 

прийняття рішення, що об'єднує диспозиції, які сприяють адаптивним 

рішенням в довготривалій перспективі. Крім того, наявні зв'язки всередині 

фактору вказують на те, що толерантність до невизначеності забезпечується 

переважно дією раціональної та рефлексивної системи прийняття рішення. 

Подібне групування адаптивних рефлексивних диспозицій, що за своїм 

змістом найбільш релевантні повільній та раціональній системі прийняття 

рішення, свідчить про чітке їх виокремлення з сукупності особистісних 

диспозицій, тобто структурно рефлексивна система стає більш виразною 

через зменшення її зв'язків із загальноособистісними диспозиціями. В 

ситуації, коли на взаємодію систем прийняття рішення не діють такі 

ускладнюючі фактори, як залежність від ПАР (що змінює взаємодію 

когнітивних механізмів як через поведінкові зміни, так і через фізіологічні), 

рефлексивна система є більш інтегрованою в особистісну.  

 З метою порівняння факторної структури особистісних диспозицій 

прийняття рішення особами, залежними від ПАР, проаналізуємо факторну 
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модель, отриману в контрольній групі за допомогою аналогічних методів та 

використовуючи аналогічні змінні (див.Табл. 3.4 та 3.5).  

Показники надійності моделі: міра адекватності вибірки за 

коефіцієнтом KMO (критерій Кайзера-Майера-Олкіна) становить 0,662, що є 

достатнім для проведення факторного аналізу обраних змінних на даній 

вибірці. Критерій сферичності Бартлета становить 0,00, що вказує на 

відповідність даних до вимог проведення факторного аналізу. 

Таблиця 3.4. 

 Факторна структура процесу прийняття рішення контрольної 

групи 

Фактор Дисперсія, що 

обумовлена 

фактором 

% дисперсії, що 

пояснена фактором 

Загальний % 

поясненої дисперсії 

Мінімізація шкоди 

(1) 

5,099 24,280 % 24,280 % 

Завзятість  

(2) 

2,980 14,192 % 38,472 % 

Усвідомленість 

вибору 

(3) 

2,650 12,619 % 51,091 % 

Безнадійність 

(4) 

1,798 12,619 % 59,653 % 

 

Для виявленої факторної структури притаманна асиметричність 

навантажень (див. Табл.. 3.4): перший фактор має помітно більше 

компонентів, ніж інші фактори. Четвертий фактор, що в рамках процедури 

факторного аналізу формується за залишковим принципом, складається з 4 

більш-менш вагомих компонентів. На вибірці умовно здорових диспозиція 

“інтолерантність до невизначеності” не продемонструвала вагомого внеску 

у формуванні факторної моделі, окрім слабкого навантаження на перший 

фактор (0,308). 

Факторна структура особистісних диспозицій прийняття рішення у 

контрольній групі відображена у таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5  

Внесок особистісних диспозицій у фактори для контрольної групи 

 

Особистісні 

диспозиції 

Навантаження на фактор 

Мінімізація 

шкоди 

Завзятість Усвідомленіст

ь вибору 

Безпорадність 

Схильність до 

ризику 

-,859    

Надпильність ,798    

Пошук стимуляції -,723    

Уникнення вибору ,716    

Емоційна 

нестійкість 

,694    

Прокрастинація 

вибору 

,671    

Імпульсивність -,626    

Негативне минуле ,561    

Екстраверсія -,556 ,520   

Інтолерантність до 

невизначеності 

,308    

Гедоністичне 

теперішнє 

 ,702   

Експресивність -,386 ,699   

Сприйняття 

майбутнього 

 ,659   

Толерантність до 

невизначеності 

 ,583   

Використання 

інтуїції 

  ,747  

Сумлінність  ,467 -,643  

Здібність до інтуїції   ,609 -,427 

Пильність   -,598  

Раціональність   -,570  

Депресивність    ,622 

Прихильність    -,521 

 

Фактор 1: Мінімізація шкоди. Значущі навантаження на фактор 

складають такі диспозиції як надпильність, уникнення вибору, емоційна 

нестійкість, прокрастинація вибору, негативне минуле, інтолерантність до 

невизначеності. Негативні навантаження на фактор продемонстрували такі 

диспозиції: відкритість досвіду, пошук стимуляції, схильність до ризику, 

екстраверсія, імпульсивність.  
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 Основною особливістю внутрішньої структури даного фактора 

виступає наявність двох, негативно пов'язаних між собою підгруп 

диспозицій. Перша підгрупа диспозицій пов'язана з обробкою негативних 

емоцій та подібна до фактора “стрес-інтерферованості”, що був 

виокремлений у групі осіб, залежних від ПАР. Друга підгрупа приблизно 

відповідає відповідає фактору “спрямованість на стимуляцію”. Таким 

чином, у факторній структурі диспозицій прийняття рішення зворотній 

зв'язок між орієнтованістю на позитивну стимуляцію та вразливістю до 

негативної стимуляції є більш вираженим. Тобто чутливість до негативних 

емоцій дещо супресує прагнення отримувати позитивну стимуляцію, та 

навпаки – виражене прагнення до позитивної стимуляції протиставляється 

негативним переживанням.  

В контексті прийняття рішення, фактор “Мінімізація шкоди” описує 

особистісну орієнтованість на отримання позитивного підкріплення 

внаслідок прийняття рішення, або орієнтованість на уникнення можливих 

негативних наслідків рішення та мінімізацію ризиків. 

 Варто також відмітити високу вагу компонента “емоційна нестійкість” 

у факторі. Нейротизм позитивно пов'язаний з іншими диспозиціями обробки 

негативної стимуляції та стрес чутливості та з дезадаптивними стратегіями 

прийняття рішення. З точки зору конструктного змісту цих компонентів, 

такий зв'язок є досить логічним. При цьому ми не спостерігаємо цієї 

тенденції на групі залежних від ПАР, адже “емоційна нестійкість” не 

демонструє значущих навантажень на фактор “стрес-інтерферованість”, що 

зосереджує диспозиції, пов'язані з чутливістю до негативних стимулів і 

станів в процесі прийняття рішень. Таким чином, ми передбачаємо, що 

дезадаптивні диспозиції прийняття рішень у залежних від ПАР менше 

залежать від особистісного нейротизму і можуть бути пов'язані з іншими 

чинниками, більш специфічними для залежних, зокрема, ефектом ПАР на 

когнітивно-афективну сферу. 
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Фактор 2: “Завзятість” сформований змінними: екстраверсія, 

гедоністичне теперішнє, відкритість досвіду, сприйняття майбутнього, 

толерантність до невизначеності, сумлінність, прихильність. Даний фактор 

узагальнено характеризує установку на активність та енергійність у 

досягненні власної мети. В контексті прийняття рішення даний фактор 

описує індивідуальну схильність до активного і свідомого ставлення до 

ситуації вибору з позитивною установкою та орієнтацією на продуктивне 

вирішення проблем.  

Характерною відмінністю даного фактору від виділених на групі 

залежних від ПАР є узгодженість навантажень часових перспектив 

“орієнтації на майбутнє” та “гедоністичне теперішнє”, тобто в групі 

контролю не спостерігається конфлікту між орієнтацією на короткотривалу 

та довготривалу часову перспективу. Разом з тим, фактор сформований 

диспозиціями, що знаходяться в предметному полі так званої “висхідної 

спіралі поведінкового підкріплення” – концепції Б. Фредріксона та 

Т. Джойнера [99], сутність якої полягає в тому, що позитивні емоції, 

зокрема внаслідок успіху у діяльності, ведуть до збільшення активності та 

мотивації досягненні успіху, за рекурсивними циклами. Даний фактор 

описує адаптивні копінги, однак більше говорить про поведінково-

мотиваційну спрямованість індивіда у прийнятті рішення, відмежовано від 

когнітивних механізмів. 

Фактор 3 “Усвідомленість вибору” сформували такі компоненти: 

”використання інтуїції”, “здібність до інтуїції” та зі зворотним 

навантаженням на фактор “сумлінність”,“пильність” і “раціональність”. 

Даний фактор в узагальненому вигляді зручно співставляється з 

двокомпонентною концепцією прийняття рішення, адже складається з 

компонентів рефлексивного способу прийняття рішення (мова йде про 

“сумлінність”, “раціональність” та “пильність”) та інтуїтивного способу 

прийняття рішення (“здібність до інтуїції” та “використання інтуїції). 
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Теоретично, інтуїтивний та рефлексивний способи прийняття рішення не 

мають виключати одне одного, оскільки забезпечуються автономними та 

пов'язаними системами психічних процесів.  

Факторна модель, отримана на вибірці залежних від ПАР, більшою 

мірою узгоджується з цим положенням, виділяючи інтуїтивний та 

рефлексивний способи прийняття рішення в окремі фактори 

“рефлексивність” та “спонтанність”. Для контрольної групи можна говорити 

скоріше про вісь, що описує пропорцію рефлексивних та інтуїтивних 

стильових характеристик прийняття рішення індивідом, відображаючи, 

якими механізмами вибору він переважно користується. Також наявний 

зв’язок з компонетном «сумлінність» вказує, що, на відміну від 

досліджуваних з групи залежних від ПАР, умовно здорові індивіди 

демонструють тенденцію до інтеграції рефлексивних диспозицій прийняття 

рішення з глобальною стильовою характеристикою індивіда. 

Фактор 4 “Безпорадність” утворено диспозиціями “емоційна 

нестійкість”,  “репресивність” та зі зворотним навантаженням – “здібність до 

інтуїції” та “прихильність”. Даний фактор за своїм змістом наближений до 

концепції  “навченої безпорадності” М. Селігмана [209], яка полягає в 

безініціативності та пасивності індивіда, внаслідок установки про 

неможливість прийняти правильне рішення та позитивно вплинути на 

ситуацію. 

 Примітно, що “нейротизм” та “депресивність”, які, власне, 

асоційовані з питомою вагою негативних емоцій в житті індивіда, зворотно 

пов'язані з диспозиціями “здібність до інтуїції” та “прихильність”. Тобто, 

проявляючи безпорадність, індивід не лише переживає негативні емоції, а й 

менш ефективно оцінює здатність знайти правильне рішення інтуїтивно та 

вбачає меншу цінність у міжособистісній взаємодії. Змістовно фактор може 

бути дещо протиставлений фактору “завзятість”, відображаючи протилежні 

поведінкові тенденції – тенденцію до активної та наполегливої діяльності, 
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орієнтованої на позитивну стимуляцію та тенденцію до пасивності та 

орієнтації на мінімізацію шкоди. 

 Фактор “безпорадність” є близьким за змістом до фактору 

“спонтанність”, що був виокремлений в осіб, залежних від ПАР – у ньому 

простежувався негативний зв'язок між нейротизмом та диспозиціями, 

пов'язаними з інтуїцією (“здібність до інтуїції” та “використання інтуїції”). 

Відмінність полягає в тому, що у факторі “безпорадність” диспозиції, 

пов'язані з чутливістю до негативних емоцій представлені в більшій 

кількості, адже до складу фактору увійшла диспоизція “депресивність”, 

проте не увійшли диспозиції “використання інтуїції” та “схильність до 

ризику”, натомість, фактор “спонтанність” не включав у себе вагомий 

негативний внесок компоненту “схильність до згоди”. 

Зауважимо, що попри наявність відповідності та часткової змістової 

подібності  між факторною структурою особистісних диспозицій залежних 

від ПАР та групи контролю, ми акцентуємо увагу саме на відмінностях між 

факторними структурами, з метою виявлення специфічних особливостей 

диспозиційної структури прийняття рішення залежними від ПАР. 

Порівнюючи отриману факторну структуру групи контролю з факторною 

структурою групи залежних від ПАР осіб, можна відмітити наступні 

тенденції:  

1) Більш рівномірний розподіл змінних за факторами, отриманими за 

результатами групи залежних від ПАР.  

2) Слабший зв'язок рефлексивної-інтуїтивної системи з адаптивними та 

дезадаптивними диспозиціями прийняття рішення у групи контролю. 

3) На відміну від групи контролю, група залежних від ПАР демонструє 

зв'язок між сумлінністю, здатністю враховувати майбутнью часову 

перспективу та диспозиціями, пов'язаними з обробкою негативної інформації 

(фактор «стрес-інтерферованість). Відповідно, чутливість до негативних 

емоцій може зменшувати здатність до вольової регуляції поведінки з оглядом 



187 

 

на її довготривалі наслідки. У контрольній групі дані диспозиції не 

демонструють значного зв'язку з чутливістю до негативної стимуляції, адже 

не були включені до фактору, пов'язаного з обробкою негативних емоцій.  

4)   У залежних від ПАР диспозиції обробки негативних емоцій, що 

увійшли до фактору «стрес інтерферованість» не пов'язані з інтолерантністю 

до невизначеності та відкритістю досвіду, в той час як в групі контролю ці 

диспозиції роблять незначний внесок в подібний фактор «мінімізація 

шкоди».  

5) Сформований у контрольній групі фактор “усвідомленість вибору”, 

в межах якого зворотнїй зв'язок мають диспозиції, пов'язані з рефлексивною 

(“раціональність”, “пильність” та “сумлінність”) та інтуїтивною системою 

прийняття рішення (“здібність до інтуїції” та “використання інтуїції”), не був 

відтворений на групі залежних від ПАР. Натомість, на групі залежних від 

ПАР були сформовані окремі фактори, пов’язані з рефлексивною та 

інтуїтивною системами, що може вказувати не лише на дисбаланс між цими 

системами, на який вказував А. Бачара у залежних від ПАР, а й на їх знижену 

взаємну інтегрованість. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. Особистісні диспозиції прийняття рішення особами, залежними від 

ПАР, вирізняються за рядом параметрів: переважання імпліцитних,  

швидких, інтуїтивних та здебільшого імпульсивних процесів, схильність до 

ризику, при недостатній орієнтованості на довгострокову часову 

перспективу, виваженості аналізу альтернатив та рефлексії у процесі 

прийняття рішення. Ці особи характеризуються більшою чутливістю до 

негативних аспектів власного досвіду, інтолерантністю до невизначеності, 

що поєднується зі схильністю до похибок контролю поведінки та 

дезадаптивними стратегіями прийняття рішення. 
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2. Виявлено три узагальнених кластери особистісних диспозицій 

прийняття рішення особами, залежними від ПАР, утворені: 1) 

дезадаптивними особистісними диспозиціями “надпильність”, 

“прокрастинація”, “негативне минуле”, “уникнення вибору” та 

“депресивність”; 2) диспозиціями, пов’язаними з афективною складовою 

визначення корисності поведінкової альтернативи в короткостроковій 

перспективі, такими як “використання інтуїції”, “інтолерантність до 

невизначеності”, “гедоністичне теперішнє”, “здібність до інтуїції”, “пошук 

стимуляції”, “імпульсивність”, “схильність до ризику”, “толерантність до 

невизначеності”; 3) особистісними диспозиціями, пов’язаними з 

рефлекcивністю, такими як “пильність”, “раціональність”, “сприйняття 

майбутнього”, а також відмежованою ланкою, утвореною ”відкритістю”, 

“сумлінністю”, “екстраверсію”, “нейротизмом” та “доброзичливістю”.  

3. Факторні структури особистісних диспозицій прийняття рішення 

особами, залежними від ПАР, та особами без діагностованої залежності від 

ПАР істотно відрізняються. У групі осіб, залежних від ПАР виокремлено 

чотири фактори: 1) “стрес-інтерферованість”, 2) “спрямованість на 

стимуляцію”, 3) “спонтанність” та 4) “рефлексивність”. Перші два фактори 

характеризують протилежні тенденції прийняття рішення: до уникнення 

шкоди та до максимізації вигоди. Останні два фактори змістово апелюють 

до двох систем прийняття рішення – імпліцитної, емоційної та експліцитної, 

раціональної. У групі осіб без діагностованої залежності від ПАР також 

виокремлено чотири фактори, що відображають інші принципи інтеграції 

диспозицій: 1)  ”мінімізація шкоди”, 2) ”завзятість” 3) “усвідомленість 

вибору” 4) “безпорадність”.  

4. Отримані за допомогою кореляційного, кластерного та факторного 

аналізу зв'язки між особистісними диспозиціями прийняття рішення 

особами, залежними від ПАР, у порівнянні з контрольною групою, 

характеризуються низьким рівнем інтегрованості рефлексивних диспозицій 
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у цілісну систему особистісних диспозицій. Для осіб, залежних від ПАР, на 

відміну від контрольної групи, характерні слабко виражені зв'язки між 

особистісними диспозиціями дезадаптивного вибору та особистісними 

диспозиціями, орієнтованими на рефлексивне вирішення проблем. У групі 

осіб, залежних від ПАР, не виявлено зв'язків між особистісними 

диспозиціями, орієнтованими на максимізацію корисності, та особистісними  

диспозиціями, асоційованими з рефлексивною системою прийняття 

рішення.  

Основні наукові результати розділу опубліковані у статтях  

“Особистісні диспозиції у структурі прийняття рішення осіб, залежних від 

психоактивних речовин” та “Особистісні риси і прийняття рішень у 

залежних від психоактивних речовин осіб” 5; 6. 
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ВИСНОВОК 

 

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та представлено нове 

розв'язання проблеми психологічних чинників прийняття рішення особами, 

залежними від психоактивних речовин, що дало можливість дійти таких 

висновків. 

1. В ході теоретичного аналізу з'ясовано, що  прийняття рішення – це  

процес  ідентифікації, порівняння та оцінювання альтернатив в умовах 

невизначеності, який результується у виборі.. Особистісні диспозиції 

впливають на перебіг процесу та результат прийняття рішення.  Їх  доцільно 

розглядати в межах двох основних систем регуляції поведінки: емоційної та 

рефлексивної. Залежність від ПАР пов'язана з порушенням балансу між цими 

системами, в результаті чого емоційна система починає домінувати над 

рефлексивною. 

2. Дослідження процесу прийняття рішення супроводжується низкою 

методологічних проблем, основними з них є: складність урахування 

особистісного контексту що забезпечує екологічну валідність процедури 

дослідження, принципова неможливість стандартизації завдань, ускладнений 

доступ до окремих ланок процесу прийняття рішення, відсутність 

універсального критерію якості прийняття рішення. Стратегією, яка дозволяє 

уникнути зазначених методологічних обмежень, є дослідження прийняття 

рішення через виокремлення та опис його особистісних диспозицій. 

3. У процесі прийняття рішення для осіб, залежних від ПАР, характерні: 

схильність до використання дезадаптивних стратегій прийняття рішення, 

імпульсивність, орієнтація на інтенсивні переживання, знижена здатність 

враховувати враховувати майбутні наслідки, чутливість до негативних 

аспектів власного досвіду та невизначеності у ситуації прийняття рішення. 
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Особам, залежним від алкоголю, притаманна нижча емоційна стабільність та 

вища імпульсивність, в той час як особи, залежні від інших ПАР, є більш 

інтолерантними до невизначеності.  

4. Особистісні диспозиції, пов'язані з рефлексивною системою прийняття 

рішення, позитивно пов'язані з орієнтацією на довготривалу часову 

перспективу, проте не пов'язані з індивідуальною здатністю до концентрації 

та відгальмовування імпульсів, на відміну від контрольної групи, де цей 

зв'язок наявний. Дезадаптивні стратегії прийняття рішення пов'язані у осіб, 

залежних від ПАР, з негативними уявленнями про попередній досвід та 

власне минуле, проте не пов'язані з особистісною емоційною нестабільністю, 

що також відрізняє їх від контрольної групи. Інтуїтивність поєднується в 

осіб, залежних від ПАР, з гедоністичною мотивацією і толерантністю до 

невизначеності. Сила зв'язків між особистісними диспозиціями прийняття 

рішення особами, залежними від ПАР, є в цілому нижчою порівняно з 

контрольною групою, що може свідчити як про низьку інтегрованість цих 

диспозицій, так і про непослідовність осіб, залежних від ПАР, у 

самооцінюванні. 

5. Факторна структура особистісних диспозицій прийняття рішення в 

осіб, залежних від ПАР, загалом узгоджується з існуючими 

двокомпонентними концепціями прийняття рішення. Виокремлено чотири 

фактори: 1) “стрес-інтерферованість”, 2) “спрямованість на стимуляцію”, 3) 

“спонтанність” та 4) “рефлексивність”. Фактори “стрес-інтерферованість” та 

“спрямованість на стимуляцію” пов'язані з чутливістю до покарань та 

винагород відповідно, а фактори “спонтанність” та “рефлексивність” 

змістово апелюють до двох систем прийняття рішення – емоційної та 

рефлексивної.  

Перспективи подальших досліджень:  

1. Встановлення специфіки особистісних чинників прийняття 

особами, залежними від різних типів ПАР. 
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2.  Розв'язання методологічних проблем, пов'язаних із 

експериментальним дослідженням процесу прийняття рішення. 

3. Розробка методологічної моделі дослідження прийняття рішення 

особами, залежними від ПАР, що передбачатиме об’єктивну оцінку якості 

організації процесу прийняття рішення. 

4.  Встановлення вікової динаміку та гендерної специфіки 

особистісних чинників прийняття рішення особами, залежними від ПАР. 
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Анотована бібліографія здобувача 

 

Публікації в іноземних наукових джерелах: 

1. Burlaka, V., Hong, J. S., Serdiuk, O., Krupelnytska, L., Paschenko, S., 

Darvishov, N., & Churakova, I. (2020). Suicidal Behaviors Among Ukrainian 

College Students: the Role of Substance Use, Religion, and Depression. 

International Journal of Mental Health and Addiction, 1–15. Retrieved from 

https://doi.org/10.1007/s11469-020-00333-w  

DOI: https://doi.org/10.1007/s11469-020-00333-w  

Авторський внесок:Загальна кількість сторінок у тексті – 15, друкованих 

аркушів загалом – 0,625. Кількість авторських аркушів – 0,24; ; Авторський 

внесок – ст.3, абзац 3.  Починаючи зі слів : «Several studies have also 

documented....» до слів «...cultural relationship with Ukraine (Toprak et al. 

2011).» 

2. Darvishov, N. (2018). Psychological structure of decision making 

process of individuals with substance addiction. Studia Universitatis (Seria 

Ştiinţe ale Educaţiei), 119(9), 32-35. Retrieved May 30, 2020, from: 

http://ojs.studiamsu.eu/index.php/education/article/view/1166/1046 

3. Дарвішов, Н. Р. (2020). Особистісні диспозиції у структурі прийняття 

рішення осіб, залежних від психоактивних речовин. International Journal of 

Innovative Technologies in Social Science, 24(3), 24-30. 

DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31032020/7014 

Публікації у вітчизняних фахових виданнях: 

4. Дарвішов, Н. Р. (2019). Адаптація російськомовної версії 

опитувальника «шкала ризику розвитку залежності від психоактивних 

речовин». Психологія та соціальна робота, 50(2), 54-74. 

DOI: https://doi.org/10.18524/2707-0409.2019.2(50).185827 

https://doi.org/10.1007/s11469-020-00333-w
https://doi.org/10.1007/s11469-020-00333-w
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31032020/7014
https://doi.org/10.18524/2707-0409.2019.2(50).185827
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5. Дарвішов, Н.Р. (2019). Особистісні риси і прийняття рішень у 

залежних від психоактивних речовин осіб. Проблеми сучасної психології, 46, 

88-113. 

DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.88-113 

6. Дарвішов, Н.Р. (2019). Самооцінювання стратегій прийняття рішень 

у осіб залежних від психоактивних речовин. Технології розвитку інтелекту, 

3(1), 22.  

DOI: https://doi.org/10.31108/3.2019.3.1.3 

Опубліковані тези виступів: 

7. Дарвішов Н. (2017). Особистісні та ситуаційні впливи у процесі 

прийняття рішення. Проблеми особистості в сучасній науці: 

результати та перспектива дослідження, Київ, 21-22 квітня: 

Матеріали ХХІ Міжнародної конференції молодих науковців. Київ: 

Логос. 

8. Дарвішов Н. (2019). Аналіз тенденцій самооцінювання стратегій 

прийняття рішення у осіб, залежних від психоактивних речовин. 

Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспектива 

дослідження, Київ, 19 квітня: Матеріали ХХІ Міжнародної конференції 

молодих науковців. Київ: Логос. 

9. Дарвішов Н. (2018). Виконавчі функції мозку у виборі стратегій 

прийняття рішення. Проблеми особистості в сучасній науці: 

результати та перспектива дослідження, Київ, 20 квітня 2018 р. : 

Матеріали ХХ Міжнародної конференції молодих науковців. Київ: 

Логос. 
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виборі стратегії прийняття рішення. Психологія очима молоді, Львів 3-4 

травня: Матеріали II науково-практичної конференції студентів та 

молодих вчених. Львів: Український католицький університет.  

12. Дарвішов Н. (2019). Аналіз коефіцієнтів надійності російськомовної 

версії опитувальника SURPS. Психологія очима молоді, Львів 3-4 
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молодих вчених. Львів: Український католицький університет.  

 



223 

 

 

ДОДАТОК Б 

Апробація результатів дослідження: 

Результати дисертаційного дослідження були представлені на ХІХ 

Міжнародній конференції молодих вчених «Проблеми особистості в сучасній 

науці: результати та перспектива дослідженняPPMSRPS» (Київ, 17 березня 

2017 р.), ХХ Міжнародній конференції молодих науковців «Проблеми 

особистості в сучасній науці: результати та перспектива дослідження» (Київ, 

20 квітня 2018 р.), II науково-практичній конференції студентів та молодих 

вчених «Психологія очима молоді» (Львів, 3-4 травня 2018 р.), XI 

конференції міжнародної тестової комісії (The International Test Commission),  

(Монреаль, 2-5 липня), Міжнародній конференції з прикладної психології 

«Current affairs and Perspectives in Psychological research» (Кишенів, 29-30 

листопада, 2018 р.) міжнародній науково-практичній конференції 

«Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» 

(Київ, 8-9 листопада 2018 р.), III науково-практичній конференції студентів 

та молодих вчених «Психологія очима молоді» (Львів, 3-4 травня 2019 р.).
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ДОДАТОК Д 

Описові статистики для групи залежних від ПАР 

 

  Середнє Медіана Мода Середньокв. 

Відхилення 

Дисперсія 

Схильність до 

ризику 

2,33 3,00 2a 4,949 24,497 

Раціональність 3,37 4,00 4a 5,477 29,999 

Надпильність 9,72 10,00 8 2,278 5,190 

Пильність 14,25 15,00 15 2,796 7,818 

Уникнення 

вибору 

12,10 12,00 12 2,647 7,007 

Прокрастинація 

вибору 

9,75 9,50 9 2,697 7,275 

Толерантність до 

невизначеності 

63,40 66,50 67a 12,785 163,464 

Інтолерантність 

до 

невизначеності 

57,13 58,00 55a 11,329 128,355 

Міжособистісна 

толерантність до 

невизначеності 

35,17 36,00 36 8,450 71,395 

Екстраверсія 47,47 48,50 53 11,248 126,524 

Прихильність 45,37 46,00 54 10,196 103,965 

Сумлінність 44,75 47,00 47a 13,509 182,496 

Експресивність 49,47 50,00 67 12,991 168,762 

Нейротизм 42,67 42,00 42 11,991 143,785 

Гедоністичне 

теперішнє 

50,68 50,50 48 9,271 85,949 

Позитивне 

минуле 

29,77 30,00 34 5,512 30,385 

Фаталістичне 

теперішнє 

22,47 23,00 23 5,664 32,084 

Негативне 

минуле 

28,57 28,50 28 7,672 58,860 

Сприйняття 

майбутнього 

43,72 45,50 48 7,790 60,681 

Здібність до 

інтуїції 

33,73 33,00 37 4,758 22,640 

Використання 

інтуїції 

29,85 30,00 28 4,562 20,808 

Імпульсивність 3,77 4,00 4 1,294 1,673 

Депресивність 2,07 2,00 1a 1,550 2,402 

Пошук 

стимуляції 

2,72 3,00 2 1,303 1,698 

Тривожність 1,62 1,00 1 1,439 2,071 
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ДОДАТОК Е 
 

Описові статистики для контрольної групи 

  Середнє Медіана Мода Середньокв. 

Відхилення 

Дисперсія 

Схильність до 

ризику 

1,00 1,00 2 4,552 20,719 

Раціональність 3,68 4,00 3a 4,507 20,316 

Надпильність 8,83 9,00 9 2,254 5,080 

Пильність 15,40 16,00 18 2,542 6,463 

Уникнення 

вибору 

10,97 11,00 11 3,127 9,780 

Прокрастинація 

вибору 

9,52 10,00 10 2,851 8,128 

Толерантність 

до 

невизначеності 

58,71 58,00 56 5,846 34,177 

Інтолерантність 

до 

невизначеності 

59,08 60,00 58 11,878 141,084 

Міжособистісна 

толерантність 

до 

невизначеності 

34,19 32,00 32 7,185 51,627 

Екстраверсія 47,38 48,00 43 9,886 97,740 

Прихильність 54,88 54,00 51a 8,192 67,110 

Сумлінність 52,66 54,00 57 8,791 77,290 

Експресивність 57,40 57,00 57a 7,180 51,556 

Нейротизм 48,38 48,00 54 12,764 162,928 
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ДОДАТОК Е (продовження) 

 

Гедоністичне 

теперішнє 

49,17 50,03 51 9,892 97,855 

Позитивне 

минуле 

28,94 29,00 27 6,552 42,934 

Фаталістичне 

теперішнє 

21,08 21,00 22 5,470 29,916 

Негативне 

минуле 

26,02 25,00 20a 8,260 68,234 

Сприйняття 

майбутнього 

46,88 47,00 44a 6,992 48,891 

Здібність до 

інтуїції 

32,51 33,00 33 7,537 56,800 

Використання 

інтуїції 

28,61 29,00 28 8,386 70,327 

Імпульсивність 3,18 3,00 6 2,046 4,184 

Депресивність 1,49 1,00 2 1,033 1,066 

Пошук 

стимуляції 

2,12 2,00 1 1,566 2,453 

Тривожність 1,38 1,00 0 1,674 2,803 
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ДОДАТОК Ж  1 

 

 
Критерій Колмогорова-Смірнова Критерий Шапиро-Уилка 

Статистик

а 

ст.св

. 

Значимост

ь 

Статистик

а 

ст.св

. 

Значимость 

Схильність до 

ризику 

,106 60 ,088 ,962 60 ,059 

Раціональність ,130 60 ,014 ,943 60 ,007 

Надпильність ,117 60 ,039 ,959 60 ,041 

Пильність ,206 60 ,000 ,919 60 ,001 

Уникнення 

вибору 

,085 60 ,200* ,976 60 ,285 

Прокрастинація 

вибору 

,115 60 ,048 ,956 60 ,030 

Толерантність 

до 

невизначеності 

,154 60 ,001 ,929 60 ,002 

Інтолерантність 

до 

невизначеності 

,158 60 ,001 ,924 60 ,001 

Міжособистісна 

толерантність 

до 

невизначеності 

,089 60 ,200* ,981 60 ,482 

Екстраверсія ,097 60 ,200* ,961 60 ,052 

Доброзичливіст

ь 

,073 60 ,200* ,977 60 ,302 

Сумлінність ,111 60 ,063 ,965 60 ,088 

Відкритість 

досвіду 

,072 60 ,200* ,945 60 ,009 

Нейротизм ,073 60 ,200* ,971 60 ,172 

Гедоністичне 

теперішнє 

,081 60 ,200* ,991 60 ,927 

Позитивне 

минуле 

,112 60 ,059 ,975 60 ,245 
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ДОДАТОК Ж  1(продовження) 

 

Фаталістичне 

теперішнє 

,088 60 ,200* ,985 60 ,689 

Негативне 

минуле 

,071 60 ,200* ,980 60 ,442 

Сприйняття 

майбутнього 

,130 60 ,013 ,973 60 ,213 

Здібність до 

інтуїції 

,094 60 ,200* ,981 60 ,491 

Використання 

інтуїції 

,085 60 ,200* ,987 60 ,786 

Імпульсивність ,155 60 ,001 ,935 60 ,003 

Депресивність ,200 60 ,000 ,897 60 ,000 

Пошук 

стимуляції 

,192 60 ,000 ,919 60 ,001 

Тривожність ,249 60 ,000 ,876 60 ,000 
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ДОДАТОК Ж  2 

 

Критерії нормальності розподілу для вибірки контролю 

 

За критерієм нормальності розподілу Колмогорова-Смірнова, 

нормальний розподіл спостерігається за показниками: “Схильність до 

ризику”, “Раціональність”, “Надпильність”, “Прокрастинація вибору”, 

“Толерантність до невизначеності”, “Екстраверсія”, “Доброзичливість”, 

“Сумлінність”, “Відкритість досвіду”, “Нейротизм”, “Гедоністичне 

теперішнє”, “Позитивне минуле”, “Фаталістичне теперішнє”, “Негативне 

минуле”.  

  Колмогорова-Смірнова Критерий Шапиро-Уилка 

Статистика ст.св. Значимость Статистика ст.св. Значимость 

Схильність до 

ризику 

,085 65 ,200* ,975 65 ,218 

Раціональність ,102 65 ,091 ,958 65 ,025 

Надпильність ,099 65 ,183 ,962 65 ,042 

Пильність ,178 65 ,000 ,868 65 ,000 

Уникнення вибору ,127 65 ,011 ,950 65 ,011 

Прокрастинація 

вибору 

,105 65 ,073 ,955 65 ,018 

Толерантність до 

невизначеності 

,080 65 ,200* ,974 65 ,184 

Інтолерантність до 

невизначеності 

,136 65 ,004 ,931 65 ,001 
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ДОДАТОК Ж 2 (продовження) 

Міжособистісна 

толерантність до 

невизначеності 

,158 65 ,000 ,965 65 ,062 

Екстраверсія ,083 65 ,200* ,975 65 ,204 

Доброзичливість ,080 65 ,200* ,977 65 ,265 

Сумлінність ,099 65 ,187 ,950 65 ,011 

Відкритість 

досвіду 

,103 65 ,084 ,965 65 ,067 

Нейротизм ,055 65 ,200* ,983 65 ,498 

Гедоністичне 

теперішнє 

,078 65 ,200* ,981 65 ,396 

Позитивне минуле ,097 65 ,200* ,987 65 ,703 

Фаталістичне 

теперішнє 

,101 65 ,097 ,960 65 ,032 

Негативне минуле ,105 65 ,071 ,952 65 ,013 

Сприйняття 

майбутнього 

,120 65 ,020 ,960 65 ,034 

Здібність до 

інтуїції 

,122 65 ,018 ,972 65 ,152 

Використання 

інтуїції 

,147 65 ,001 ,968 65 ,088 

Імпульсивність ,165 65 ,000 ,902 65 ,000 

Депресивність ,191 65 ,000 ,902 65 ,000 

Пошук стимуляції ,179 65 ,000 ,911 65 ,000 

Тривожність ,242 65 ,000 ,805 65 ,000 
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ДОДАТОК И 

ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В бланке вы отмечаете:  «+1», если высказывание в основном Вас характеризует, «-1», если оно 

Вам не соответствует,  «0», если оно Вас наполовину характеризует. 

 

№ Вопрос Оценка 

1 При подготовке к контрольной работе (экзамену, отчету и т.п.) я 

стараюсь получить всю информацию, все необходимые знания 

-1 0 1 

2 При решении проблемы я обдумываю и оцениваю все возможные варианты, даже если 

какие-то из них нереальны или неприемлемы 

-1 0 1 

3 Именно действия, а не размышления, помогают мне достичь желаемых результатов -1 0 1 

4 В ситуациях, требующих решения, я всегда бываю так увлечен или разочарован делом, что 

выбор меня не затрудняет 

-1 0 1 

5 Я могу утверждать или отрицать только то, о чем точно осведомлен -1 0 1 

6 Я осторожен в своих планах и действиях -1 0 1 

7 Я неохотно ставлю на карту что-либо, предпочитаю действовать наверняка -1 0 1 

8 Я всегда забочусь о тщательности и точности в своих планах и действиях -1 0 1 

9 Я робок -1 0 1 

10 Я принимаю решения не на авось, а только после основательных размышлений -1 0 1 

11 Я действую согласно девизу: «Не зная броду, не суйся в воду» -1 0 1 

12 Я предпочитаю неоднократно обдумывать решения, чтобы не сделать ошибки -1 0 1 

13 Я охотно и смело иду на большой риск -1 0 1 

14 Только осознав правильность основ своего действия, я принимаю решение -1 0 1 

15 Я высказываю свое мнение, даже если большинство других людей занимают 

противоположную позицию 

-1 0 1 

16 На работу, которая кажется мне интересной, я решаюсь даже тогда, когда мне не ясно, 

справлюсь ли я с ней. 

-1 0 1 

17 Я легко заговариваю и с незнакомыми людьми, с которыми хотел бы вступить в разговор -1 0 1 

18 Я охотно заменил бы своего начальника, чтобы показать, чего я могу добиться, даже 

рискуя наделать ошибок 

-1 0 1 

19 Я не принимаю решения, пока не обдумаю всех его последствий -1 0 1 

20 Меня тяготила бы ситуация самостоятельного ведения переговоров -1 0 1 

21 Даже если я знаю, что мои шансы невелики, я все равно пытаю счастья -1 0 1 

22 В ситуации неопределенности выбора я все же склонен заключить сделку -1 0 1 

23 Мне не доставляет труда принимать самостоятельные решения в любых условиях -1 0 1 

24 Я доверяюсь партнеру только в том случае, если имею о нем достаточно полную 

информацию 

-1 0 1 

25 К успеху в делах меня приводит скорее неутомимость попыток, чем скрупулезность 

расчетов. 

-1 0 1 



234 

 

ДОДАТОК К 

 

НОВЫЙ ОПРОСНИК ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Оцените, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с приведенными ниже 

утверждениями  оценка означает:  

-3 — Полностью не согласен; -2 — Не согласен; -1—Кое в чем не согласен; 0 —Ни то ни другое; 

1—Кое в чем согласен; 2—Согласен; 3—Полностью согласен 

 

№ Утверждение Оценка 

1 Любое дело можно сделать правильными путями.  -3 -2 -1 0 1 2 3 

2 Определенность в действиях всегда лучше нерешительности.  -3 -2 -1 0 1 2 3 

3 У самых хороших руководителей указания настолько точны, что 

подчиненным не о чем беспокоиться.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

4 Умный человек упорядочивает свою жизнь таким образом, что бы не 

волноваться все время из-за мелочей.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

5 Лучше уж придерживаться выбранного метода ведения дел, чем 

менять его, поскольку это может привести к неразберихе.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

6 Лучше попытаться (воспользоваться случаем) и потерпеть неудачу, 

чем идти всю жизнь по проторенной дорожке.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

7 Задача для меня малопривлекательна, если я не считаю ее решаемой.  -3 -2 -1 0 1 2 3 

8 Я испытываю дискомфорт в отношениях с людьми до тех пор, пока 

не пойму их поведение.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

9 Я начинаю довольно сильно волноваться, если оказываюсь в 

ситуации, которую не могу контролировать.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

10 Практически каждая проблема имеет какое-то решение.  -3 -2 -1 0 1 2 3 

11 Меня смущает, если я не могу следовать за ходом мыслей другого 

человека.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

12 Я всегда чувствовал, что существуют четкие различия между 

правильным и неправильным.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

13 Меня беспокоит, если я не знаю, как другие люди реагируют на меня.  -3 -2 -1 0 1 2 3 

14 Если не придерживаться принципов, ничто в этом мире не будет 

доведено до конца.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

15 Неопределенные и импрессионистские картины на самом деле ничто 

во мне не затрагивают.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

16 Иногда мне доставляет удовольствие нарушить правило и сделать то, 

чего я сам от себя не ожидал.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

17 Я люблю погружаться в новые идеи, даже если позже окажется, что я 

попросту потерял время.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

18 Безупречная гармония – сущность каждой хорошей композиции.  -3 -2 -1 0 1 2 3 

19 В долговременной перспективе добиться большего возможно, решая 

маленькие и простые проблемы, чем большие и сложные.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

20 Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь (без особых 

сюрпризов и неожиданностей), на самом деле должен быть 

благодарен судьбе.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

21 Специалист, который не может дать четкий ответ, возможно, не 

слишком много знает.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

22 Нет такого явления, как проблема, которую нельзя решить.  -3 -2 -1 0 1 2 3 

23 Хорошая работа – это та, на которой всегда ясно, что и как это нужно 

делать.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

24 Привычное всегда предпочтительнее незнакомого.  -3 -2 -1 0 1 2 3 

25 Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь (без сюрпризов 

и неожиданностей) на самом деле должен быть благодарен судьбе.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

26 Я больше люблю вечеринки со знакомыми людьми, чем те, где 

большинство людей мне совершенно незнакомы.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

27 Чем скорее мы придем к единым ценностям и идеалам, тем лучше.  -3 -2 -1 0 1 2 3 
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28 Я хотел бы пожить какое-то время в новой для меня стране.  -3 -2 -1 0 1 2 3 

29 Люди, которые подчинили свою жизнь расписанию, возможно 

лишают себя большинства радостей жизни.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

30 Интереснее заниматься сложной проблемой, чем решать простую.  -3 -2 -1 0 1 2 3 

31 Часто наиболее интересные и заводящие других люди – это те, кто не 

боится быть оригинальным и непохожим на остальных.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

32 Учителя и наставники, которые нечетко формулируют задания, дают 

шанс проявить инициативу и оригинальность.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

33 Хороший учитель – это тот, кто заставляет тебя размышлять о твоем 

взгляде на жизнь.  

-3 -2 -1 0 1 2 3 
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ДОДАТОК Л 

ПЯТИФАКТОРНЫЙ ОПРОСНИК ЛИЧНОСТИ (5PFQ) 

 

В данном опроснике нет утверждений правильных или неправильных, так же как нет “хороших” или “плохих” черт 

личности, поэтому следует оценить все 75 высказываний. Прочтите внимательно высказывание и определите, какая его 

часть больше соответствует особенностям Вашей личности. Если Вы считаете, что левая, то используйте для оценки 

символы -2 и -1 шкалы, если Вы считаете, что правая, то используйте правую часть шкалы (+2 и +1). Цифрами Вы 

отразите степень выраженности оцениваемого признака: 2 - сильно выражено, 1 - слабо выражено, если Вы 

сомневаетесь в выборе, то выбирайте 0. 

1.Мне нравиться заниматься 

физкультурой 

-2 -1 0 1 2 3 
 
Я не люблю физические нагрузки  

 

2. Люди считают меня отзывчивым и 

доброжелательным человеком 

-2 -1 0 1 2 3 Некоторые люди считают меня 

холодным и черствым 

3. Я во всем ценю чистоту и порядок -2 -1 0 1 2 3 Иногда я позволяю себе быть 

неряшливым 

4. Меня часто беспокоит мысль, что 

что-нибудь может случиться 

-2 -1 0 1 2 3 «Мелочи жизни» меня не тревожат 

5. Все новое вызывает у меня интерес -2 -1 0 1 2 3 Часто новое вызывает у меня 

раздражение 

6. Если я ничем не занят, то это меня 

беспокоит 

-2 -1 0 1 2 3 Я человек спокойный и не люблю 

суетиться 

7. Я стараюсь проявлять дружелюбие 

ко всем людям 

-2 -1 0 1 2 3 Я не всегда и не со всеми 

дружелюбный человек 

8. Моя комната всегда аккуратно 

прибрана 

-2 -1 0 1 2 3 Я не очень стараюсь следить за 

чистотой и порядком 

9. Иногда я расстраиваюсь из-за 

пустяков 

-2 -1 0 1 2 3 Я не обращаю внимания на мелкие 

проблемы 

10. Мне нравятся неожиданности -2 -1 0 1 2 3 Я люблю предсказуемость событий 

11. Я не могу долго оставаться в 

неподвижности 

-2 -1 0 1 2 3 Мне не нравится быстрый стиль 

жизни 

12. Я тактичен по отношения к другим 

людям 

-2 -1 0 1 2 3 Иногда в шутку я задеваю самолюбие 

других 

13. Я методичен и пунктуален во всем -2 -1 0 1 2 3 Я не очень обязательный человек 

14. Мои чувства легко уязвимы и 

ранимы 

-2 -1 0 1 2 3 Я редко тревожусь и редко чего-либо 

боюсь 

15. Мне не интересно, когда ответ ясен 

заранее 

-2 -1 0 1 2 3 

 

Я не интересуюсь вещами, которые 

мне не понятны  
 

16. Я люблю, чтобы другие быстро 

выполняли мои распоряжения 

-2 -1 0 1 2 3 Я не спеша выполняю чужие 

распоряжения 

17. Я уступчивый и склонный к 

компромиссам человек 

-2 -1 0 1 2 3 Я люблю поспорить с окружающими 

18. Я проявляю настойчивость, решая 

трудную задачу 

-2 -1 0 1 2 3 Я не очень настойчивый человек 

19. В трудных ситуациях я весь 

сжимаюсь от напряжения 

-2 -1 0 1 2 3 Я могу расслабиться в любой 

ситуации 

20. У меня очень живое воображение -2 -1 0 1 2 3 Я всегда предпочитаю реально 

смотреть на мир 

21. Мне часто приходится быть 

лидером, проявлять инициативу 

-2 -1 0 1 2 3 Я скорее подчиненный, чем лидер 

22. Я всегда готов оказать помощь и 

разделить чужие трудности 

-2 -1 0 1 2 3 Каждый должен уметь позаботиться о 

себе 

23. Я очень старательный во всех 

делах человек 

-2 -1 0 1 2 3 Я не очень усердствую на работе 

24. У меня часто выступает холодный 

пот и дрожат руки 

-2 -1 0 1 2 3 Я редко испытывал напряжение, 

сопровождаемое дрожью в теле 

25. Мне нравится мечтать -2 -1 0 1 2 3 Я редко увлекаюсь фантазиями 
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26. Часто случается, что я руковожу, 

отдаю распоряжения другим людям 

-2 -1 0 1 2 3 Я предпочитаю, чтобы кто-то другой 

брал в свои руки руководство 

27. Я предпочитаю сотрудничать с 

другими, чем соперничать 

-2 -1 0 1 2 3 Без соперничества общество не могло 

бы развиваться 

28. Я серьезно и прилежно отношусь к 

работе 

-2 -1 0 1 2 3 Я стараюсь не брать дополнительные 

обязанности на работе 

29. В необычной обстановке я часто 

нервничаю 

-2 -1 0 1 2 3 Я легко привыкаю к новой обстановке 

30. Иногда я погружаюсь в глубокие 

размышления 

-2 -1 0 1 2 3 Я не люблю тратить свое время на 

размышления 

31. Мне нравится общаться с 

незнакомыми людьми  

-2 -1 0 1 2 3 Я не очень общительный человек 

32. Большинство людей добры от 

природы 

-2 -1 0 1 2 3 Я думаю, что жизнь делает некоторых 

людей злыми 

33. Люди часто доверяют мне 

ответственные дела 

-2 -1 0 1 2 3 Некоторые считают меня 

безответственным 

34. Иногда я чувствую себя одиноко, 

тоскливо и все валится из рук 

-2 -1 0 1 2 3 Часто, что-либо делая, я так 

увлекаюсь, что забываю обо всем 

35. Я хорошо знаю, что такое красота и 

элегантность 

-2 -1 0 1 2 3 Мое представление о красоте такое 

же, как и у других 

36. Мне нравится приобретать новых 

друзей и знакомых 

-2 -1 0 1 2 3 Я предпочитаю иметь только 

несколько надежных друзей 

37. Люди, с которыми я общаюсь, 

обычно мне нравятся 

-2 -1 0 1 2 3 Есть такие люди, которых я не люблю 

38. Я требователен и строг в работе -2 -1 0 1 2 3 Иногда я пренебрегаю своими 

обязанностями 

39. Когда я сильно расстроен, у меня 

тяжело на душе 

-2 -1 0 1 2 3 У меня очень редко бывает мрачное 

настроение 

40. Музыка способна так захватить 

меня, что я теряю чувство времени 

-2 -1 0 1 2 3 Драматическое искусство и балет 

кажутся мне скучными 

41. Я люблю находиться в больших и 

веселых компаниях 

-2 -1 0 1 2 3 Я предпочитаю уединение 

42. Большинство людей честные, и им 

можно доверять 

-2 -1 0 1 2 3 Иногда я отношусь подозрительно к 

другим людям 

43. Я обычно работаю добросовестно -2 -1 0 1 2 3 Люди часто находят в моей работе 

ошибки 

44. Я легко впадаю в депрессию -2 -1 0 1 2 3 Мне невозможно испортить 

настроение 

45. Настоящее произведение искусства 

вызывает у меня восхищение 

-2 -1 0 1 2 3 Я редко восхищаюсь совершенством 

настоящего произведения искусства 

46. «Болея» на спортивных 

соревнованиях, я забываю обо всем 

-2 -1 0 1 2 3 Я не понимаю, почему люди 

занимаются опасными видами спорта 

47. Я стараюсь проявлять чуткость, 

когда имею дело с людьми 

-2 -1 0 1 2 3 Иногда мне нет дела до интересов 

других людей 

48. Я редко делаю необдуманно то, что 

хочу сделать 

-2 -1 0 1 2 3 Я предпочитаю принимать решения 

быстро 

49. У меня много слабостей и 

недостатков 

-2 -1 0 1 2 3 У меня высокая самооценка 

50. Я хорошо понимаю свое душевное 

состояние 

-2 -1 0 1 2 3 Мне кажется, что другие люди менее 

чувствительны, чем я 

51. Я часто игнорирую сигналы, 

предупреждающие об опасности 

-2 -1 0 1 2 3 Я предпочитаю избегать опасных 

ситуаций 

52. Радость других я разделяю как 

собственную 

-2 -1 0 1 2 3 Я не всегда разделяю чувства других 

людей 

53. Я обычно контролирую свои 

чувства и желания 

-2 -1 0 1 2 3 Мне трудно сдерживать свои желания 
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54. Если я терплю неудачу, то обычно 

обвиняю себя 

-2 -1 0 1 2 3 Мне часто «везет», и обстоятельства 

редко бывают против меня 

55. Я верю, что чувства делают мою 

жизнь содержательнее 

-2 -1 0 1 2 3 Я редко обращаю внимание на чужие 

переживания 

56. Мне нравятся карнавальные 

шествия и демонстрации 

-2 -1 0 1 2 3 Мне не нравится находиться в 

многолюдных местах 

57. Я стараюсь поставить себя на 

место другого человека, чтобы его 

понять 

-2 -1 0 1 2 3 Я не стремлюсь понять все нюансы 

переживаний других людей 

58. В магазине я обычно долго 

выбираю то, что надумал купить 

-2 -1 0 1 2 3 Иногда я покупаю вещи импульсивно 

59. Иногда я чувствую себя жалким 

человеком 

-2 -1 0 1 2 3 Обычно я чувствую себя нужным 

человеком 

60. Я легко «вживаюсь» в переживания 

вымышленного героя 

-2 -1 0 1 2 3 Приключения киногероя не могут 

изменить мое душевное состояние 

61. Я чувствую себя счастливым, когда 

на меня обращают внимание 

-2 -1 0 1 2 3 Я скромный человек и стараюсь не 

выделяться среди людей 

62. В каждом человеке есть нечто, за 

что его можно уважать 

-2 -1 0 1 2 3 Я еще не встречал человека, которого 

можно было бы уважать 

63. Обычно я хорошо думаю, прежде 

чем действую 

-2 -1 0 1 2 3 Я не люблю продумывать заранее 

результаты своих поступков 

64. Часто у меня бывают взлеты и 

падения настроения 

-2 -1 0 1 2 3 Обычно у меня ровное настроение 

65. Иногда я чувствую себя 

фокусником, подшучивающим над 

людьми 

-2 -1 0 1 2 3 Люди часто называют меня скучным, 

но надежным человеком 

66. Я привлекателен для лиц 

противоположного иола 

-2 -1 0 1 2 3 Некоторые считают меня обычным и 

неинтересным человеком 

67. Я всегда стараюсь быть добрым и 

внимательным с каждым человеком 

-2 -1 0 1 2 3 Некоторые люди думают, что я 

самонадеянный и эгоистичный 

68. Перед путешествием я намечаю 

точный план 

-2 -1 0 1 2 3 Я не могу понять, зачем люди строят 

такие детальные планы 

69. Мое настроение легко меняется на 

противоположное 

-2 -1 0 1 2 3 Я всегда спокоен и уравновешен 

70. Я думаю, что жизнь – это азартная 

игра 

-2 -1 0 1 2 3 Жизнь – это опыт, передаваемый 

последующим поколениям 

71. Мне нравится выглядеть 

вызывающе 

-2 -1 0 1 2 3 

 

В обществе я обычно не выделяюсь 

поведением и модной одеждой  
 

72. Некоторые говорят, что я 

снисходителен к окружающим 

-2 -1 0 1 2 3 Говорят, что я часто хвастаюсь 

своими успехами  

73. Я точно и методично выполняю 

свою работу 

-2 -1 0 1 2 3 Я предпочитаю «плыть по течению», 

доверяя своей интуиции 

74. Иногда я бываю настолько 

взволнован, что даже плачу 

-2 -1 0 1 2 3 Меня трудно вывести из себя 

75. Иногда я чувствую, что могу 

открыть в себе нечто новое 

-2 -1 0 1 2 3 Я не хотел бы ничего в себе менять 
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ДОДАТОК М 

МЕЛЬБУРНСКИЙ ОПРОСНИК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (МОПР) 

 

Пожалуйста, укажите, как именно Вы принимаете решения: 

№ Когда я принимаю решение... Ответ 

1 Когда я принимаю решение, у меня возникает ощущение, 

как будто мне безумно не хватает времени. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

2 Я предпочитаю рассматривать все альтернативы. Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

3 Я предпочитаю оставлять принятие решений другим людям. Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

4 Я пытаюсь найти недостатки у всех альтернатив. Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

5 Я трачу много времени на мелкие дела, прежде чем 

приступаю 

к принятию основного решения. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

6 Я продумываю лучший способ исполнения решения. Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

7 Даже после принятия решения я откладываю на потом его 

исполнение. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

8 При принятии решений я предпочитаю собирать 

большое количество информации. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

9 Я избегаю принимать решения. Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

10 Когда мне нужно принять решение, я жду долгое время 

перед тем, как начать о нем думать. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

11 Мне не нравится брать на себя ответственность за принятие 

решений. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

12 Я стараюсь иметь четкое представление о своих целях, 

перед тем как сделать выбор. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

13 Возможность того, что какая-то мелочь пойдет «не по плану», 

вынуждает меня резко изменить решение. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

14 Если решение может быть принято мной или другим 

человеком, 

я дам другому человеку это сделать. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

15 Когда я сталкиваюсь с трудной проблемой, я обычно 

пессимистичен 

относительно возможности найти хорошее решение. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

16 Я тщательно все обдумываю перед тем, как сделать выбор. Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

17 Я не принимаю решения, пока в этом нет острой 

необходимости. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

18 Я отсрочиваю принятие решений до последнего момента. Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

19 Я предпочитаю, чтобы решения принимались теми, 

кто в большей степени информирован, чем я. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

20 После того, как я принял решение, я трачу много времени, 

убеждая себя, что оно было правильным. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

21 Я откладываю принятие решений. Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 

22 Я не могу мыслить трезво, если мне нужно принять решение в 

спешке. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно для 

меня 
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ДОДАТОК Н 

ОПРОСНИК ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗИМБАРДО 

 

  Оценка 

1 Я считаю, что весело проводить время со своими друзьями – одно из важных 

удовольствий в жизни.  

1 2 3 4 5 

2  Знакомые с детства картины, звуки, запахи часто приносят с собой поток 

замечательных воспоминаний.  

1 2 3 4 5 

3 Судьба многое определяет в моей жизни.  1 2 3 4 5 

4 Я часто думаю о том, что я должен(-на) был(а) сделать в своей жизни иначе.  1 2 3 4 5 

5 На мои решения в основном влияют окружающие меня вещи и люди.  1 2 3 4 5 

6 Я считаю, что каждое утро человек должен планировать свой день.  1 2 3 4 5 

7 Мне приятно думать о своем прошлом.  1 2 3 4 5 

8 Я действую импульсивно.  1 2 3 4 5 

9 Я не беспокоюсь, если мне что-то не удается сделать вовремя.  1 2 3 4 5 

10 Если я хочу достичь чего-то, я ставлю перед собой цели и размышляю над тем, 

какими средствами их достичь.  

1 2 3 4 5 

11 Вообще говоря, в моих воспоминаниях о прошлом гораздо больше хорошего, 

чем плохого.  

1 2 3 4 5 

12 Слушая свою любимую музыку, я часто забываю про время.  1 2 3 4 5 

13 Если завтра необходимо закончить (сдать) работу и предстоят другие важные 

дела, то сегодня я думаю о них, а не о развлечениях сегодняшнего вечера.  

1 2 3 4 5 

14 Если уж чему-то суждено случиться, то от моих действий это не зависит.  1 2 3 4 5 

15 Мне нравятся рассказы о том, как все было в старые добрые времена.  1 2 3 4 5 

16 Болезненные переживания прошлого продолжают занимать мои мысли.  1 2 3 4 5 

17 Я стараюсь жить полной жизнью каждый день, насколько это возможно.  1 2 3 4 5 

18 Я расстраиваюсь, когда опаздываю на заранее назначенные встречи.  1 2 3 4 5 

19 В идеале, я бы проживал(а) каждый свой день так, словно он последний.  1 2 3 4 5 

20 Счастливые воспоминания о хороших временах с легкостью приходят в 

голову.  

1 2 3 4 5 

21 Я вовремя выполняю свои обязательства перед друзьями и начальством.  1 2 3 4 5 

22 В прошлом мне досталась своя доля плохого обращения и отвержения.  1 2 3 4 5 

23 Я принимаю решения под влиянием момента.  1 2 3 4 5 

24 Я принимаю каждый день, каков он есть, не пытаясь планировать его заранее.  1 2 3 4 5 

25 В прошлом слишком много неприятных воспоминаний, я предпочитаю не 

думать о них.  

1 2 3 4 5 

26 Важно, чтобы в моей жизни были волнующие моменты.  1 2 3 4 5 

27 В прошлом я совершил(а) ошибки, которые хотел(а) бы исправить.  1 2 3 4 5 

28 Я чувствую, что гораздо важнее получать удовольствие от процесса работы, 

чем выполнить её в срок.  

1 2 3 4 5 

29 Я скучаю по детству.  1 2 3 4 5 

30 Прежде чем принять решение, я взвешиваю, что я затрачу, и что получу.  1 2 3 4 5 

31 Риск позволяет мне избежать скуки в жизни.  1 2 3 4 5 

32 Для меня важнее получать удовольствие от самого путешествия по жизни, чем 

быть сосредоточенным(-ной) только на цели этого путешествия.  

1 2 3 4 5 

33 Редко получается так, как я ожидаю.  1 2 3 4 5 

34 Мне трудно забыть неприятные картины из моей юности.  1 2 3 4 5 

35 Процесс деятельности перестает приносить мне удовольствие, если 

приходится думать о цели, последствиях и практических результатах.  

1 2 3 4 5 

36 Даже когда я получаю удовольствие от настоящего, я все равно сравниваю его 

с чем-то похожим из своего прошлого.  

1 2 3 4 5 

37 Ты реально не можешь планировать свое будущее, потому что все слишком 

изменчиво.  

1 2 3 4 5 

38 Мой жизненный путь контролируется силами, на которые я не могу повлиять.  1 2 3 4 5 

39 Нет смысла беспокоиться о будущем, так как я все равно ничего не могу 

сделать.  

1 2 3 4 5 

40 Я выполняю намеченное вовремя, постепенно продвигаясь вперед.  1 2 3 4 5 
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ДОДАТОК Н (продовження) 
 

41 Я замечаю, что теряю интерес к разговору, когда члены моей семьи начинают 

вспоминать былое.  

1 2 3 4 5 

42 Я рискую, чтобы придать жизни остроты и возбуждения.  1 2 3 4 5 

43 Я составляю список того, что мне надо сделать.  1 2 3 4 5 

44 Я чаще следую порывам сердца, чем доводам разума.  1 2 3 4 5 

45 Я способен(-на) удержаться от соблазнов, если знаю, что меня ждет работа, 

которую нужно сделать.  

1 2 3 4 5 

46 Волнующие моменты часто захватывают меня.  1 2 3 4 5 

47 Сегодняшняя жизнь слишком сложна, я бы предпочел(-ла) более простое 

прошлое.  

1 2 3 4 5 

48 Я предпочитаю таких друзей, которые спонтанны и раскованы, а не очень 

предсказуемы.  

1 2 3 4 5 

49 Мне нравятся семейные традиции, которые постоянно соблюдаются.  1 2 3 4 5 

50 Я думаю о том плохом, что произошло со мной в прошлом.  1 2 3 4 5 

51 Я продолжаю работу над трудными и неинтересными заданиями, если это 

поможет мне продвинуться вперед.  

1 2 3 4 5 

52 Лучше потратить заработанные деньги на удовольствия сегодняшнего дня, 

чем отложить на черный день.  

1 2 3 4 5 

53 Часто удача дает больше, чем упорная работа.  1 2 3 4 5 

54 Я часто думаю о том хорошем, что упустил(-а) в своей жизни.  1 2 3 4 5 

55 Мне нравится, когда мои близкие отношения исполнены страсти.  1 2 3 4 5 

56 Придерживаюсь мнения, что «работа не волк, в лес не убежит».  1 2 3 4 5 
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ДОДАТОК П 

ОПРОСНИК ИНТУИТИВНОГО СТИЛЯ ЭПСТАЙНА 

Пожалуйста, проранжируйте степень, в которой следующие утверждения о Ваших чувствах, 

убеждениях и поведении Вас характеризуют. Для этого используйте шкалу от одного до пяти, 

приведённую ниже. Работайте быстро: первые впечатления так же хороши, как и любые другие.  

№ Утверждение Оценка 

1 Если бы я полагался на своё инстинктивное чувство, то я бы часто делал ошибки 1 2 3 4 5 

2 Я, как правило, не полагаюсь на помощь чувств при принятии решений 1 2 3 4 5 

3 Что касается доверия людям, я обычно могу положиться на своё внутреннее чутьё 1 2 3 4 5 

4 Я люблю полагаться на собственные интуитивные впечатления 1 2 3 4 5 

5 Я убеждён, что стоит доверять собственным предчувствиям 1 2 3 4 5 

6 Я полагаю, что глупо принимать важные решения, основываясь на ощущениях 1 2 3 4 5 

7 Я подозреваю, что мои предчувствия оправдываются и не оправдываются 

одинаково часто 

1 2 3 4 5 

8 Я бы не хотел зависеть от кого-то, кто считает, что он или она обладает интуицией 1 2 3 4 5 

9 Обычно я могу почувствовать, когда человек прав или неправ, даже если я не могу 

объяснить, откуда я это знаю 

1 2 3 4 5 

10 Я часто следую своим инстинктам, когда выбираю, как поступить 1 2 3 4 5 

11 Мои скоропалительные выводы, наверное, не столь хороши, как у большинства 

людей 

1 2 3 4 5 

12 Мне не нравятся ситуации, в которых я вынужден полагаться на интуицию 1 2 3 4 5 

13 Я доверяю своим первоначальным впечателениям о людях 1 2 3 4 5 

14 Я не думаю, что полагаться на интуицию во время принятия важных решений - это 

хорошая идея 

1 2 3 4 5 

15 У меня не очень хорошо развита интуиция 1 2 3 4 5 

16 Я считаю, что бывают ситуации, когда приходится полагаться на свою интуицию 1 2 3 4 5 

17 Инстинктивные чувства обычно помогают мне находить решения жизненных 

проблем 

1 2 3 4 5 

18 Я склонен выбирать те действия, которые мне подсказывает сердце 1 2 3 4 5 

19 Я практически никогда не ошибаюсь, когда в поисках ответа прислушиваюсь к 

своим сокровенным предчувствиям 

1 2 3 4 5 

20 Интуиция может быть очень полезным способом решения проблем 1 2 3 4 5 
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ДОДАТОК Р 

ШКАЛА РИСКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (SURPS) 

 

№ Утверждение Да Нет 

1 В целом я доволен.   

2 Часто я не думаю перед тем, как что-то сказать.   

3 Я бы хотел прыгнуть с парашюта.   

4  Я счастлив.   

5  Я часто вовлекаюсь в ситуации, об участии в которых я потом жалею.   

6 Мне нравится новый и возбуждающий опыт, даже если он идет вразрез с 

общественными нормами. 

  

7 Я верю, что мое будущее многообещающее.   

8 Меня пугает чувство головокружения и слабости.   

9  Мне нравится делать вещи, которые слегка меня пугают.   

10 Меня пугает, когда я чувствую изменение сердечного ритма.   

11 Обычно я действую, не размышляя перед этим.   

12 Я бы хотел научиться ездить на мотоцикле (уже умею).   

13 Я чувствую гордость за свои достижения.   

14 Меня пугает, когда я сильно нервничаю.   

15 В целом я порывистый человек.    

16 Я заинтересован в новом опыте ради него самого, даже если это 

нелегально.  

  

17 Я чувствую, что я неудачник.   

18 Меня пугает опыт необычных телесных ощущений   

19 Мне бы понравилась прогулка на большую дистанцию в дикую и 

необитаемую территорию. 

  

20 Я чувствую себя приятно.   

21  Меня беспокоит, когда я не могу сосредоточиться на задании.   

22 Нужно чуть схитрить, чтобы получить то, чего я хочу.   

23 Я полон энтузиазма насчет моего будущего   

 

Примечание для исследователей – вопросы 1, 4,7, 13, 20, 23 нужно считать реверсивно. 

Ключи для подсчёта результатов шкал:  

1. Тревожность: 8, 10, 14, 18, 21 

2. Депрессивность: 1, 4, 7, 13, 17, 20, 23 

3. Поиск ощущений: 3, 6, 9, 12, 16, 19 

4. Импульсивность: 2, 5, 11, 15, 22 

 


