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СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ПО ПРОБЛЕМІ ВПЛИВУ  
КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ НА ЕМОЦІЇ І ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ 

 
В роботі представлено результати аналізу стану досліджень, як в Україні, так і світі з проблеми 

впливу когнітивних функцій на емоції і поведінку людини. Показано, що більшість існуючих приладів і 
систем, хоча і має функцію підтримки прийняття рішень, але однозначного вибору із множини альтернатив, 
не забезпечує. 
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STATE OF RESEARCH IN THE IMPACT OF COGNITIVE FUNCTIONS, EMOTIO N AND HUMAN BEHAVIOR 

 
The paper presents the results of the analysis of the research, both in Ukraine and the world on the impact of cognitive functions 

emotions and behavior. It is shown that most existing devices and systems, although a decision support function, but with a clear choice set of 

alternatives does not provide. 
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Когнітивний аналіз один з найбільш потужних інструментів дослідження процесу пізнання 

навколишнього середовища людиною. Він сприяє кращому розумінню існуючих проблем, виявленню 
протиріч та якісному аналізу протікаючих процесів, адже порушення когнітивних функцій є однією з 
найбільш актуальних проблем сучасної медицини. 

Оцінювання стану впливу когнітивних функцій на емоції людини проведемо, виходячи із доробку 
авторів, та результатів, що отримані вітчизняними та закордонними фахівцями. 

Серед  розробок вітчизняних учених слід відзначити комплекс "ДИК 01.0" (Україна), який має такі 
особливості : реєстрація психофізіологічних характеристик людини, ступінь прояву емоціонального 
напруження, обробка і аналіз отриманих результатів [1]. Недоліком є відсутність можливості проводити 
дослідження в умовах когнітивного дисонансу та інші. 

Ще однією розробкою, яка пройшла масштабне галузеве впровадження, є інтегральний 
автоматизований психодіагностичний комплекс ІАПДК-01 орієнтований на дослідження індивідуально-
психологічних якостей особистості, в т. ч. і когнітивних функцій. До недоліків слід віднести відсутність 
критерію відповідності результатів тестів базовому тесту "Визначення типів особистості" Дж. Олдхема і Л. 
Морріс [Злепко С.М., 2007]. 

Професор Сікора Л.С. (Львів) в роботі [2] розглядає тільки інтелектуальну компоненту формування 
рішень у рамках когнітивної психології на основі концепції «Я-ОПР», як інтелектуального агента. В [3] 
автори довели, що тільки всебічна оцінка ССС пацієнтів з судинною недостатністю мозку, зумовлених 
когнітивними порушеннями, сприяє попередженню важких ускладнень, і перш за все, деменції і рухових 
розладів, не дослідивши при цьому, яким чином запропонований механізм працює у людей середнього та 
похилого віку. 

Науково-освітній центр нейрокогнітивних досліджень (МЕГ- Центр): магнітноенцефалографічна 
система Neuromag з 306 сенсорами для реєстрації надслабких джерел змін магнітного поля мозку людини в 
комплексі з установкою реєстрації руху очей; апаратно-програмний комплекс для тестування поведінки 
людини  і дослідження нейропсихологічних функцій CANTABeclipse; апаратно-програмний комплекс 
«Неокортекс-Про» для реєстрації і аналізу ЕЕГ, ЕКГ, ЕМГ, ЕОГ; апаратно-програмний комплекс для 
реєстрації та обробки моторно-мовних параметрів поведінки людини Noldus Observer; електроміограф 
(Nicolet Viking Select) призначений для оцінки когнітивних функцій методом когнітивного викликаного 
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потенціалу головного мозку [4]. 
Недоліки: наведені прилади не дозволяють проводити дослідження в умовах когнітивного 

дисонансу у повному обсязі; відсутня можливість оцінювати динаміку рівня когнітивного резерву; рівень 
дослідження когнітивних функцій головного мозку нижче, ніж у технології, що розробляється. 

Подальший аналіз публікацій  свідчить про те, що представлені в них методи, моделі, підходи і 
системи в своїй більшості не мають тих ознак наукової новизни, які притаманні нашій розробці. Дійсно, 
хоча у роботі [5] обґрунтовано умови застосування когнітивного підходу до аналізу складних ситуацій і 
сформульовано їх особливості, але все здійснюється без урахування когнітивного дисонансу. Система 
підтримки прийняття рішень [6] – наукове досягнення авторів, але і вона не вирішує проблеми отримання 
однозначного рішення, як це має місце в наших дослідженнях, тим більше для людей середнього і похилого 
віку. 

В інших публікаціях [7] сформульовано і підтверджено актуальність існуючої проблеми, наведені 
деякі варіанти рішень, що носять частковий характер, зроблено спроби визначити, що таке когнітивний 
дисонанс, але в жодній з них не запропоновано варіанти технологічного рішення проблеми. 
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