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обідом усіх бажаючих, традиція два рази в місяць частину коштів переказувати у фонд «Таблеточки» та 
«Життєлюб», один із працівник організував із сусідами по під’їзді збір одягу – хороший одяг віддають 
малозабезпеченим, а гірший – на переробку. 

Таких прикладів є багато, які виникли в рамках якоїсь певної компанії і зусиллями працівників дані 
ініціативи мають сильний соціальний посил. Окрім того, реалізація корпоративної соціальної відпові-
дальності, на нашу думку, є, з одного боку, мотиватором для працівника, а, з іншого, способом реалі-
зації та самореалізації, що в свою чергу збільшує лояльність працівника до компанії [3]. Тому для себе 
ми відмічаємо позитивний взаємозв’язок між корпоративною культурою організації та корпоративною 
соціальною відповідальністю. 
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Summary. The emergence of the phenomenon of corporate culture is primarily connected with the need to develop the 

culture of the organization. In the current period, this is especially relevant, since we are observing the rapid development 
of society, which contributes to national development.

The article examines in detail the approaches to defining the concept of corporate culture. The concept of corporate 
social responsibility and the peculiarities of its implementation in Ukraine and abroad are considered.
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Проблема резилієнтності дітей набуває особливої актуальності під час війни у зв`язку з прагненням 
вчених знайти ефективні засоби психологічного відновлення неповнолітніх від стресових подій у пово-
єнний період. Вивчення цього питання може слугувати теоретико-методологічним базисом для розробки 
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різноманітних психологічних технік та тренінгових програм антикризового спрямування. Оскільки про-
блема небезпеки війни для існування людини є визнаною у всьому світі, питання резилієнтності дітей 
під час війни та стресозахисних резервів психіки (зокрема емоційного інтелекту) досліджуються вче-
ними різних країн.

Аналіз даних, отриманих на основі застосування найбільш відомих та авторитетних наукометричних 
систем (Scopus, Web Of Science) показав, що в останні п’ять років вивчення вказаної вище проблематики 
є досить поширеним. Зокрема за даними міжнародної наукометричної бази Web Of Science такі дослі-
дження відображено у 188 джерелах за 2018 р., у 172 джерелах за 2019 р., у 204 джерелах за 2020 р., 
у 213 джерелах за 2021 р. та у 109 джерелах за перше півріччя 2022 р. (інформація наведена станом на 
початок серпня 2022 р.). Найбільш велика кількість наукових досліджень зі вказаної теми за останні 
п’ять років проведена в США (298 публікацій), Великій Британії (135 публікацій), Ізраїлі (69 публіка-
цій), Канаді (55 публікацій), Німеччині (53 публікації), Італії (46 публікацій).

У зв’язку з вищезазначеним, мета нашої роботи полягає у визначенні особливостей резилієнтності 
та емоційного інтелекту дітей під час війни на основі аналізу робіт вчених різних країн світу.

США. У дослідженнях американських вчених особлива увага приділяється розробці програм роз-
витку адаптаційних здібностей дітей та їх резилієнтності [1-4]. Зокрема Н. Баум з колегами методоло-
гічно обґрунтували ефективність програми BRI (Building Resilience Intervention). Ця розробка містить 
вправи на емоційну регуляцію та орієнтована на вихователів, які мали б здійснювати доречну емоційну 
підтримку дітей, постраждалих від війни [1]. М. Весселс вважає, що розробка програм розвитку резилі-
єнтності дітей повинна ґрунтуватися на теорії диференційного впливу, яку презентує в своїй роботі [2].

У роботах Р. Дехнела з однодумцями також наводяться методичні рекомендації щодо розвитку рези-
лінтності дітей, які зазнали військової агресії – ключовим аспектом автори вважають здійснення впливу 
на емоційний стан дітей через соціальну підтримку найближчого оточення [3].

Р. Леклерк та Б. Маккарті запропонували проект розвитку резилієнтності дітей, травмованих війною, 
через спеціально підібрані іграшки та ігрові завдання. Для створення іграшок передбачається залучення 
команди фахівців: дизайнерів, художників, ігрових психотерапевтів та психологів [4].

Резилієнтність дітей, які зазнали воєнної агресії, характеризується американськими дослідниками 
здебільшого як адаптаційний ресурс, що допомагає вижити в екстремальних умовах життя [5; 6]. Поряд 
із тим, М. Келіфа з колегами відзначають несприятливий вплив дитячої травми на суб’єктивне відчуття 
благополуччя особистості в подальшому житті. Вчені провели масштабне лонгітюдне дослідження 
(вибірка складалася з близько 500 осіб) та виявили переконливі дані, що несприятливі події дитинства 
негативно пов’язані з резилієнтністю у дорослому віці [6].

Загалом, необхідно відзначити, що наукові публікації американських вчених ґрунтуються на дослі-
дженнях сімей біженців, переважно з Сирії [3; 7] та Шрі-Ланка [5].

Велика Британія. Дослідження британських вчених містять змістовну інформацію щодо соціального 
компоненту резилієнтності – стосовно впливу сім’ї на формування життєстійкості дитини, батьківської 
підтримки як важливого чиннику резилієнтності дитини під час війни та забезпечення її емоційної без-
пеки [8; 9].

У дослідженні Б. Ель-Ходарі та М. Самарі було показано, що стійкість дітей до впливу травматичних 
подій війни обумовлена розвинутими здібностями їх емоційного інтелекту та психологічним захистом, 
забезпеченим батьками. Емоційні здібності та емоційна підтримка батьків значно зменшували симптоми 
депресії та посттравматичного стресового розладу у більшості опитаних дітей [8].

Е. Аль-Хані з однодумцями розробили коротку 5-тижневу програму психологічного втручання для 
біженців (для батьків та їх дітей), яка має на меті навчити осіб, постраждалих у війні, методам психоло-
гічного відновлення [9].

Ізраїль. У роботах ізраїльських дослідників психологічна тематика війни активно обговорюється, тим 
більше, що ізраїльському населенню також прийшлося відчути на собі всі прикрощі війни, пов’язані 
з Ізраїльсько-Палестинським конфліктом в останні роки.

М. Слоун та А. Пер аналізують проблематику емоційного реагування дітей на війну [10]; М. Зайднер, 
С. Камплер характеризують зв’язок між спогадами про терористичні атаки у дитинстві та психологіч-
ною стійкістю у дорослому віці [11]; М. Аль-Ягон, Л. Гарбі, Й. Річ підкреслюють взаємозв’язок між 
резилієнтністю дітей та психологічними ресурсами їх батьків (зокрема копінг-поведінкою батька) [12]; 
Г. Розенберг з колегами визначають позитивні аспекти емоційної підтримки у діаді «дитина – вихова-
тель» (турбота, заспокоєння, обмін емоційними переживаннями, відволікання) [13].
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Канада. Канадські дослідники зосередили свою увагу переважно на теоретичних аспектах резилі-
єнтності – М. Шевелл та М. Денов запропонували багатомірну модель резилієнтності [14]; Н. Джафарі 
з колегами означили детермінанти резилієнтності дітей [15]; М. Денов, М. Феннінг та багато інших 
канадських дослідників охарактеризували адаптаційні здібності сімей сирійських біженців, зокрема 
виділили адаптивні реакції дітей на нові умови життя, засоби забезпечення їх емоційної безпеки [16].

Б. Акессон та К. Соуза проаналізували результати інтерв’ю з представниками 46 сімей сирійських 
біженців (n=351) за трьома вимірами: життя перед переселенням в іншу країну, первинне переселення 
у табір біженців в іншій країні, надії на переселення в іншу країну на постійне місце проживання з при-
йнятними умовами для життя [17]. На основі зібраних даних дослідники розробили програму підтримки 
захисту дітей під час війни.

С. Пантер-Брік з однодумцями апробували арабську версію методики, спрямованої на вивчення рези-
лієнтності (CYRM) та з’ясували, що показники резилієнтності обернено пов’язані з такими симптомами 
емоційного нездоров’я як тривога та депресивність [18].

Німеччина. Спектр уваги німецьких вчених охоплює методологічні аспекти проблеми формування 
резилієнтності у дітей. Д. Губер та Е. Вьорц впевнені, що резилієнтність виявляється здебільшого у здат-
ності адаптуватися до кризових умов життя, при цьому джерелами резилієнтності дослідники означили 
довіру до інших людей, креативне сприймання реальності [19].

С. Хігген з групою інших дослідників визначили сім основних ресурсів резилієнтності: доступ до 
матеріальних благ, взаємодія з найближчим оточенням, ідентичність, контроль, культурна приналеж-
ність, дисципліна, згуртованість [20]. Вчені розробили систему психологічних утручань для дітей шкіль-
ного віку, які зазнали психотравчуючого впливу війни, шляхом посилення потенціалу одного з ресурсів 
резилієнтності.

Д. Бургін з групою однодумців виказали глибоку схвильованість цьогорічними березневими подіями 
в Україні, пов’язаними з розгортанням широкомасштабної війни, та констатували неминучість травми 
для дітей, які зазнали впливу воєнної агресії. Дослідники вважають, що резилієнтність дітей може бути 
посилена шляхом психосоціальних утручань та підтримки їх батьків перш за все в забезпеченні їх без-
пеки та гідних матеріальних умов життя [21].

Україна. Для нашої країні у теперішній час проблема резилієнтності особливо є актуальною – наразі 
вітчизняні вчені розглядають загальні аспекти формування резилієнтності [22; 23], особливості резилі-
єнтності дітей [24; 25]. Поряд із тим, замало публікацій, які присвячені проблемам, пов’язаним з форму-
ванням резилієнтності дітей в умовах війни, наукові пошуки у цьому напряму ще тривають.

Проведене дослідження показало, що в іноземній літературі резилієнтність дітей презентується як 
низка адаптаційних здібностей, пов’язаних з емоційним інтелектом – здатністю дитини до швидкого 
переключення з негативних переживань до позитивних емоцій, здатністю до позитивного емоційного 
налаштування на подальше життя. Американські, англійські, ізраїльські, канадські, німецькі вчені запро-
понували систему психологічних утручань для дітей, які зазнали психотравчуючого впливу війни, шля-
хом посилення потенціалу одного з ресурсів їх резилієнтності, а також засобом соціальної підтримки їх 
батьків. Українські вчені також активно використовують ресурсний підхід щодо вивчення резилієнтно-
сті дітей у своїх дослідженнях.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі можуть полягати у більш детальному вивченні 
чинників, які сприяють посиленню резилієнтності дитини (складових емоційного інтелекту, стресо-
стійкості).
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