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АНОТАЦІЯ 
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взаємин «командир - підлеглий» у бойових умовах. - Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

знань 05 - соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 053 - психологія. 

- Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 

Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання зі з'ясування 

психологічних особливостей розвитку довіри підлеглих військовослужбовців 

до командира в бойових умовах. 

Актуальність дисертації зумовлена сучасними тенденціями розвитку 

Збройних Сил України, що полягають у впровадженні в систему їх 

підготовки та застосування принципів і стандартів НАТО, поступовому 

переході на професійну основу, активному пошуку нових форм і методів 

забезпечення ефективної діяльності військ (сил). 

Досвід проведення Антитерористичної операції та операції Об'єднаних 

сил на території Донецької і Луганської областей показує, що результат 

виконання бойових завдань підрозділами Збройних Сил України залежить 

насамперед від морально-психологічного стану особового складу. За 

результатами досліджень, проведених фахівцями Науково-дослідного центру 

гуманітарних проблем Збройних Сил України, та з практики застосування 

військ (сил) визначено, що одним із домінуючих факторів впливу на 

морально-психологічний стан військовослужбовців у бойових умовах є 

рівень довіри підлеглих до командирів військових підрозділів. 

Попри значну кількість праць, присвячених дослідженню довіри в 

міжособистісних відносинах, умов її виникнення та закономірностей 

функціонування, поза увагою більшості науковців залишаються питання 

довіри в системі взаємин «командир - підлеглий». Офіційність та 

субординація у професійній діяльності військовослужбовців зумовлюють 
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соціально-психологічні особливості міжособистісних відносин, дослідження 

яких дасть змогу розширити спектр методів і засобів конструктивного 

психологічного впливу військових керівників на організаційні процеси, 

забезпечити умови для ефективнішої діяльності військових підрозділів. 

Теоретичний аналіз психологічних досліджень феномену довіри вказує 

на його складність, багатогранність і комплексність. Поняття «довіра» має 

чимало синонімів та суміжних понять, проте характеризується певними 

особливостями. Розгляд наукових підходів до вивчення довіри як соціально-

психологічного феномену показує, що науковці визначають довіру 

насамперед як ставлення. 

Визначено, що у структурі довіри військовослужбовця до командира 

військового підрозділу наявні три основні компоненти: когнітивний, 

емоційний та поведінковий. Основою когнітивного компонента є 

безпосередні знання й уявлення підлеглого про командира на основі 

спільного досвіду взаємодії. Емоційний компонент полягає в емоційному 

оцінюванні, виявлені приязні, прихильності до командира. Поведінковий 

компонент проявляється у реальній поведінці підлеглого, його готовності до 

довірчих дій. 

З'ясовано, що психологічними особливостями довіри у взаєминах 

підлеглих військовослужбовців та командира військового підрозділу 

тактичного рівня є такі: поєднання персоніфікованої (міжособистісної) та 

інституційної (до суспільно-професійного статусу) довіри; наявність 

специфічних ситуативно-об'єктивних чинників (соціального статусу 

командира (займаної посади), рівня службової ієрархії, форми прояву 

комунікацій, інтенсивності контактів, рівня (глибини) взаємодії під час 

контактів); поступове заміщення персоніфікованої довіри інституційною 

залежно від ступеня службової ієрархії. 

Комплексно досліджено особистісні характеристики командира 

військового підрозділу, що сприяють довірі до нього підлеглих 

військовослужбовців. Визначено основні критерії довіри / недовіри підлеглих 
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до командира за різних умов військової діяльності: в повсякденних умовах 

діяльності основним критерієм довіри / недовіри до командира є 

«надійність»; в бойових умовах основними критеріями довіри / недовіри до 

командира є «надійність» та «єдність». Виокремлено три основні типи 

довіри / недовіри підлеглих до командира, умовно названі як «емоційно 

довіряючий», «той, що розуміє командира» та «сильно диференціюючий». 

Встановлено, що якості командира, які сприяють підвищенню рівня 

довіри до нього серед підлеглих, у повсякденних та бойових умовах різняться 

та зумовлені специфікою діяльності. Найбільш значущими якостями 

командира, які сприяють підвищенню рівня довіри до нього серед підлеглих 

у повсякденних умовах діяльності, є інтелектуальні та особистісно-

професійні, і, крім того, особливості зовнішності. У бойових умовах 

уявлення досліджуваних осіб зміщуються на особистісно-професійні та 

вольові якості; значно вищими, ніж для повсякденних умов, виявилися 

показники збігу ціннісних орієнтацій. 

Встановлено характерні типи міжособистісної взаємодії командира, які 

сприяють довірі досліджуваних осіб: у повсякденних умовах діяльності - тип 

«схильний до співпраці - конвенціональний», у бойових умовах - «владний -

схильний до лідерства». Констатовано, що в бойових умовах досліджувані 

особи схильні орієнтуватися на владного, сильного командира-лідера. 

Встановлено характерні стилі керівництва командира, які сприяють 

довірі досліджуваних осіб. У повсякденних умовах діяльності узагальнений 

профіль оптимального стилю керівництва командира має середнє значення 

показника «ступінь уваги до виконання завдань» та достатньо високе 

значення показника «ступінь уваги до підлеглих». Такий стиль у цілому 

характеризується як демократичний. У бойових умовах діяльності 

узагальнений профіль оптимального стилю керівництва командира має 

високе значення показника «ступінь уваги до виконання завдань» і достатнє 

значення показника «ступінь уваги до підлеглих». Цей стиль керівництва 
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характеризується тенденцією до домінування та має певні ознаки 

директивності. 

Встановлено, що схожість у ціннісних орієнтаціях між підлеглими та 

командиром сприяє формуванню довіри у взаєминах. Серед найбільш 

значущих якостей командира, якому довіряють підлеглі, показники збігу в 

ціннісних орієнтаціях відіграють значну роль. 

Розроблено та апробовано методику оцінювання рівня довіри до 

командира (начальника), метою якої є діагностування відносин довіри в 

системі «підлеглий - командир (начальник)». Наведено результати 

розроблення та апробації методики, описано процедури експериментального 

дослідження з перевірки надійності та валідності, проведення факторного 

аналізу пунктів, отримання середньонормативних показників для загальної 

вибірки, визначення стандартизованих тестових норм. Методика може бути 

рекомендована для індивідуального та групового оцінювання підлеглими 

своїх командирів (начальників) у військових підрозділах, прогнозування 

успішності спільної професійної діяльності, формування стратегії вирішення 

проблемних питань у взаєминах та коригування індивідуально-професійних 

якостей, стилю поведінки і керівництва оцінюваних командирів 

(начальників), а також надання пропозицій керівникам вищого рівня для 

прийняття управлінських рішень. 

Розроблено та апробовано програму розвитку здібностей до побудови 

відносин довіри з підлеглими військовослужбовцями для командирів 

військових підрозділів тактичного рівня. Результати контрольного етапу 

експерименту показали її достатню ефективність. Після участі у тренінговій 

програмі серед досліджуваних осіб експериментальної групи відбулися 

позитивні та статистично значущі зміни за показниками типів 

міжособистісних взаємин і стилів керівництва. Порівняння результатів 

експериментальної і контрольної груп показує на входження досліджуваних 

осіб експериментальної групи у межі оптимального профілю міжособистісної 

взаємодії та керівництва командира, якому схильні довіряти підлеглі. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому: 

вперше обґрунтовано психологічні особливості розвитку довіри в 

системі взаємин «командир - підлеглий» у бойових умовах; 

визначено та емпірично встановлено змістові характеристики 

структурних компонентів довіри підлеглих військовослужбовців до 

командира у військовослужбовців підрозділу тактичного рівня в бойових 

умовах; 

розроблено та апробовано методику оцінювання рівня довіри до 

командира (начальника), метою якої є діагностування відносин довіри в 

системі «підлеглий - командир (начальник)»; 

розроблено та апробовано програму розвитку здібностей до побудови 

відносин довіри з підлеглими військовослужбовцями для командирів 

військових підрозділів тактичного рівня; 

удосконалено діагностичний інструментарій оцінювання 

міжособистісних відносин військовослужбовців у військових підрозділах за 

умов субординації, що сприяє більш якісному і змістовному проведенню 

заходів індивідуального та групового оцінювання підлеглими своїх 

командирів (начальників), програму психологічної підготовки 

військовослужбовців завдяки включенню до її змісту професійно-

психологічного тренінгу розвитку здібностей до побудови відносин довіри з 

підлеглими військовослужбовцями для командирів військових підрозділів 

тактичного рівня; 

набули подальшого розвитку уявлення про сутність довіри як 

соціально-психологічного ставлення, роль і місце довіри в міжособистісних 

відносинах, формування та розвиток довіри у взаєминах 

військовослужбовців за умов субординації в повсякденних та бойових 

умовах. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

впровадженні тренінгової програми у процес психологічної підготовки 

особового складу, індивідуальної підготовки офіцерів структур морально-
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психологічного забезпечення та командирів військових підрозділів, а також 

освітній процес ВВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за тактичним 

рівнем вищої військової освіти, в межах дисципліни «Військова педагогіка і 

психологія»; впровадженні методики оцінювання рівня довіри до командира 

(начальника) у практику діяльності офіцерів структур морально-

психологічного забезпечення військових частин (підрозділів) Збройних Сил 

України. 

Ключові слова: довіра, соціально-психологічне ставлення, 

міжособистісні відносини, відносини субординації, психологічні особливості, 

розвиток, військовослужбовець, командир, військовий підрозділ, професійно-

психологічний тренінг. 

ABSTRACT 

Lysenko D. P. Psychological features of trust development in the 

relationship system «commander - subordinate)) under combat conditions. -

Qualifying research paper on the rights of a manuscript. 

Thesis for obtaining the Doctor of Philosophy Degree in Psychology. 

Specialty 053 - «Psychology of Activity under Specific Conditions). - National 

Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to solving the scientific problem of elucidating the 

psychological features of the trust of subordinate servicemen development to the 

commander in combat. 

The relevance of the thesis is due to current trends in the development of the 

Armed Forces of Ukraine, which are the introduction into the system of their 

training and application of NATO principles and standards, the gradual transition 

to a professional basis, active search for new forms and methods of effective 

operations. 

The experience of the Anti-Terrorist Operation and the Joint Forces 

Operation in the Donetsk and Luhansk regions shows that the outcome of combat 
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missions by units of the Armed Forces of Ukraine depends primarily on the moral 

and psychological condition of the personnel. According to research conducted by 

specialists of the Research Center for Humanitarian Problems of the Armed Forces 

of Ukraine and the practice of using troops (forces), it is determined that one of the 

dominant factors influencing the moral and psychological condition of servicemen 

in combat is the level of trust in military commanders. 

Despite the significant number of works devoted to the study of trust in 

interpersonal relations, the conditions of its emergence and patterns of functioning, 

most scholars ignore the issue of trust in the system of relations «commander -

subordinate)). Formalization and subordination in the professional activities of 

servicemen determine the social and psychological features of interpersonal 

relations, the study of which will expand the range of methods and means of 

constructive psychological influence of military leaders on organizational 

processes, provide conditions for more effective military units. 

Theoretical analysis of psychological research on the phenomenon of trust 

indicates its complexity and diversity. The concept of «trust» has many synonyms 

and related concepts, but is characterized by certain features. Consideration of 

scientific approaches to the study of trust as a social and psychological 

phenomenon shows that scientists define trust primarily as an attitude. 

It was determined that the structure of the serviceman's trust to a military 

commanders presents three major components: cognitive, emotional and 

behavioral. The basis for the cognitive component is the direct knowledge and 

understanding of the subordinate commander based on the combined experience of 

interaction. The emotional component is in the emotional evaluation found 

friendship, commitment to the commander. The behavioral component is 

manifested in the real behavior of the subordinate, his willingness to act in 

confidence. 

It was found that the psychological features of trust in the relationship 

between subordinate servicemen and the commander of a military unit of the 

tactical level are as follows: a combination of personalized (interpersonal) and 
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institutional (to social and professional status) trust; the presence of specific 

situational and objective factors (social status of the commander (position), the 

level of service hierarchy, the form of communication, the intensity of contacts, the 

level (depth) of interaction during contacts); gradual replacement of personalized 

trust by institutional depending on the degree of service hierarchy. 

The personal characteristics of the commander of a military unit, which 

promote the trust of his subordinates, have been comprehensively studied. The 

main criteria of trust / distrust of subordinates to the commander under different 

conditions of military activity are defined: in everyday conditions of activity the 

main criterion of trust / distrust to the commander is «reliability»; in combat 

conditions, the main criteria of trust / distrust in the commander are «reliability» 

and «unity». There are three main types of trust / distrust of subordinates to the 

commander, conventionally referred to as «emotionally trusting», «one who 

understands the commander» and «strongly differentiating». 

The study found that the qualities of the commander, which contribute to 

increasing the level of trust in him among subordinates, in everyday and combat 

conditions differ and are due to the specifics of the activity. The most significant 

qualities of the commander, which help to increase the level of trust in him among 

subordinates in everyday activities, are intellectual and personal-professional and, 

in addition, the appearance. In combat conditions, the ideas of the subjects are 

shifted to personal-professional and volitional qualities; indicators of coincidence 

of value orientations turned out to be much higher than for everyday conditions. 

Characteristic types of interpersonal interaction of the commander are 

established, which promote trust of the researched persons: in everyday conditions 

of activity - type «inclined to cooperation - conventional), in combat conditions -

«authoritative - inclined to leadership). It is stated that in combat conditions, the 

subjects tend to focus on a powerful, strong commander-leader. 

Characteristic leadership styles of the commander are established, which 

promote the trust of the subjects. In everyday activities, the generalized profile of 

the optimal style of commander leadership has an average value of the indicator 
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«degree of attention to the tasks» and a fairly high value of the indicator «degree of 

attention to subordinates». This style is generally characterized as democratic. In 

combat conditions, the generalized profile of the optimal style of commander 

leadership has a high value of the indicator «degree of attention to the tasks» and a 

sufficient value of the indicator «degree of attention to subordinates». This style of 

leadership is characterized by a tendency to dominance and has certain signs of 

directiveness. 

It is established that the similarity in value orientations between subordinates 

and the commander contributes to the formation of trust in the relationship. Among 

the most significant qualities of a commander who is trusted by subordinates, the 

indicators of coincidence in value orientations play a significant role. 

The technique for assessing the level of trust in the commander (chief) has 

been developed and tested, the purpose of which is to diagnose the relationship of 

trust in the system «subordinate - commander (chief)». The results of development 

and testing of the method are given, the procedures of experimental research on 

checking reliability and validity, conducting factor analysis of items, obtaining 

average indicators for the general sample, determining standardized test standards 

are described. The technique can be recommended for individual and group 

evaluation of subordinates of their commanders (chiefs) in military units, 

forecasting the success of joint professional activities, forming a strategy for 

solving problems in relationships and adjusting individual professional qualities, 

behavior and leadership of evaluated commanders (chiefs), and also providing 

suggestions to senior managers for management decisions. 

The program of development abilities to build relations of trust with 

subordinate servicemen for commanders of military units of tactical level is 

developed and tested. The results of the control phase of the experiment showed its 

sufficient efficiency. After participating in the training program among the subjects 

of the experimental group there were positive and statistically significant changes 

in terms of interpersonal relationships types and leadership styles. A comparison of 

the results of the experimental and control groups shows that the subjects of the 
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experimental group are within the optimal profile of interpersonal interaction and 

the leadership of the commander, who tends to trust subordinates. 

The scientific novelty of the received results lies in the following: 

for the first time the psychological features of the development of trust in the 

system of relations «commander - subordinate» in combat conditions are 

substantiated; 

the semantic characteristics of the structural components of the subordinate 

servicemen trust to the commander of the servicemen of the tactical level unit in 

combat conditions are determined and empirically established; 

developed and tested a method of assessing the level of trust in the 

commander (chief), the purpose of which is to diagnose the relationship of trust in 

the system «subordinate - commander (chief)»; 

developed and tested a program to develop the ability to build relationships 

of trust with subordinate servicemen for commanders of military units of the 

tactical level; 

there were improved diagnostic evaluation instrument for assessing 

interpersonal relationships of servicemen in military units under the conditions of 

subordination, which contributes to better and more meaningful individual and 

group assessment of subordinates of their commanders (chiefs), the program of 

psychological training of servicemen due to relations of trust with subordinate 

servicemen for commanders of military units of the tactical level; 

further development was given the idea of the essence of trust as a social and 

psychological attitude, the role and place of trust in interpersonal relations, the 

formation and development of trust in the relationship of servicemen under 

conditions of subordination in everyday and combat conditions. 

Practical value of the received results lies in the implementation of the 

training program in the process of psychological training of personnel, individual 

training of moral and psychological support officer's structures and command of 

military units, as well as the educational process of higher education institutions 

who train specialists for the tactical development of higher military education, 
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within the discipline «Military pedagogy and psychology»; introduction of the 

methodology for assessing the level of trust in the commander (chief) in the 

practical activities of the service structures of the moral and psychological support 

of military units of the Armed Forces of Ukraine. 

Key words: trust, social and psychological attitude, interpersonal relations, 

relations of subordination, psychological features, development, serviceman, 

commander, military unit, professional and psychological training. 
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ВСТУП 
18 

Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток Збройних Сил 

України характеризується впровадженням у систему підготовки та 

застосування принципів і стандартів Організації Північноатлантичного 

договору (НАТО), активним пошуком нових форм і методів забезпечення 

ефективної діяльності військ (сил). Керівництво Міністерства оборони 

України, Генерального штабу значну увагу приділяє створенню ефективної 

системи внутрішніх комунікацій в українському війську, зміні способу 

мислення особового складу відповідно до європейських цінностей, 

запровадженню нового стилю керівництва на основі західної культури 

взаємовідносин між керівниками та підлеглими. 

Досвід проведення операції Антитерористичної операції та операції 

Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей показав 

значущість високого рівня морально-психологічного стану особового складу 

військових підрозділів під час виконання бойових завдань. За результатами 

досліджень, проведених фахівцями Науково-дослідного центру гуманітарних 

проблем Збройних Сил України, та з практики застосування військ (сил) 

визначено, що одним із головних факторів впливу на морально-

психологічний стан військовослужбовців у бойових умовах є рівень довіри 

підлеглих до командирів військових підрозділів. 

Попри значну кількість праць, присвячених дослідженню довіри в 

міжособистісних відносинах, умов її виникнення та закономірностей 

функціонування, поза увагою більшості науковців залишаються питання 

довіри в системі взаємин «командир - підлеглий». Офіційність та 

субординація у професійній діяльності військовослужбовців зумовлюють 

соціально-психологічні особливості міжособистісних відносин, дослідження 

яких дасть змогу розширити спектр методів і засобів конструктивного 

психологічного впливу військових керівників на організаційні процеси, 

забезпечити умови для ефективнішої діяльності військових підрозділів. 
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Поняття довіри як складного і багатогранного психологічного 

феномену вивчали багато дослідників. Зарубіжні учені розглядають довіру як 

позитивний параметр міжособистісних відносин (Дж. Аллен), основу 

міжособистісної взаємодії (О. Бодальов, А. Кронік, М. Обозов), прояв 

суб'єктності особистості (Ф. Василюк, В. Мухіна, В. Петренко), умову 

виникнення дружби (Л. Гозман, А. Мудрик, І. Полонський), основу 

ідентичності особистості (Е. Еріксон), основу саморозкриття свого 

внутрішнього «Я» (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Сафонов), суб'єктивне 

особистісне ставлення до інших (Т. Скрипкіна), проблему авторитету 

(М. Кондратьєв, А. Хараш). Науковий інтерес становлять дослідження 

міжособистісної довіри (А. Купрейченко, В. Москаленко), довіри до іншого 

(І. Кон, В. Куликов) та довіри до себе (Н. Астаніна, Д. Бразерс). 

В українській психології феномен довіри досліджено в різних аспектах, 

зокрема довіри до себе в юнацькому віці (Н. Єрмакова, М. Дідора, 

В. Кравченко, О. Шевченко, Т. Яценко), амбівалентності особистості 

(Т. Зелінська), віковому (Т. Лук'яненко), психічного здоров'я (В. Хабайлюк), 

як складова особистісної ідентичності (О. Ічанська), чинник соціально-

психологічної адаптації (С. Ворожбит), у контексті життєвої кризи 

особистості (Т. Титаренко), соціальних ролей і статусів (О. Донченко, 

В. Васютинський), групових процесів (Г. Циганенко), соціальної підтримки 

(В. Москаленко), психології лідера (В. Татенко), соціологічних досліджень 

(Н. Костенко, І. Мартинюк). 

Проблему довіри в системі взаємин «підлеглий - керівник» розкрито у 

працях зарубіжних військових науковців: О. Караяні, О. Фатхі, І. Балуцького, 

М. Барановського. Серед сучасних українських учених та військових 

психологів роль довіри між підлеглими та командиром частково висвітлено у 

працях В. Осьодла, В. Стасюка, О. Кокуна, О. Хміляра, Н. Агаєва, 

В. Ягупова, О. Матеюка, А. Романишина, О. Охременко, І. Приходька та 

інших. 
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Водночас нині в царині української військової психології недостатньо 

висвітленими залишаються питання формування та розвитку довіри у 

взаєминах підлеглих військовослужбовців і командирів військових 

підрозділів, підготовки командирів (начальників) до керівництва військовими 

підрозділами на основі відносин довіри, не розроблено психодіагностичний 

інструментарій дослідження довіри до командира. 

Таким чином, важливість та актуальність порушеного питання, 

суспільна й наукова потреба його вирішення зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження «Психологічні особливості розвитку довіри в 

системі взаємин «командир - підлеглий» у бойових умовах». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертацію виконано відповідно до плану наукової та науково-

технічної діяльності Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського у межах науково-дослідних робіт «Обґрунтування 

системи формування іміджу Збройних Сил України» (державний 

реєстраційний номер 0118Ш05041), «Обґрунтування системи оцінювання 

суспільно-політичної обстановки в районах дислокації військ (сил) під час 

виконання ними завдань за призначенням, адаптованої до стандартів НАТО» 

(державний реєстраційний номер 0119Ш01612), «Удосконалення системи 

оцінювання морально-психологічного стану особового складу військових 

частин (підрозділів) Збройних Сил України» (державний реєстраційний 

номер 0120Ш00171). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 14 

від 30 жовтня 2017 року; скориговано вченою радою Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 7 від 

17 серпня 2020 року) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (протокол № 4 

від 29 вересня 2020 року). 
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Об'єкт дослідження - довіра як соціально-психологічна потреба 

особистості військовослужбовця. 

Предмет дослідження - психологічні особливості розвитку довіри до 

командира у військовослужбовців підрозділу тактичного рівня у бойових 

умовах. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити 

психологічні особливості розвитку довіри до командира у 

військовослужбовців підрозділу тактичного рівня у бойових умовах. 

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання 

дослідження: 

1. Теоретично проаналізувати наукові підходи вітчизняних та 

зарубіжних учених до визначення сутності і змісту довіри як соціально-

психологічного феномену, його особливостей у взаєминах підлеглих 

військовослужбовців та командира військового підрозділу тактичного рівня. 

2. Дослідити особистісні характеристики командира військового 

підрозділу, що сприяють довірі до нього підлеглих військовослужбовців. 

3. Розробити й апробувати методику оцінювання рівня довіри 

підлеглих військовослужбовців до командира військового підрозділу 

тактичного рівня в бойових умовах. 

4. Розробити й апробувати програму розвитку здібностей до побудови 

відносин довіри з підлеглими військовослужбовцями для командирів 

військових підрозділів тактичного рівня. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять теорія 

ставлень особистості (В. Мясищев, В. Позняков), соціально-психологічні 

концепції довіри (А. Купрейченко, Т. Скрипкіна, І. Антоненко, Є. Ільїн), 

фундаментальні дослідження міжособистісних відносин (М. Обозов, 

О. Бодальов, Л. Гозман), психологічної готовності особистості до діяльності 

в особливих умовах і психологічного забезпечення військової діяльності 

(В. Осьодло, В. Стасюк, О. Хміляр). 
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Методи дослідження. Для вирішення дослідних завдань розроблено 

програму, реалізація якої передбачає використання комплексу 

взаємопов'язаних наукових методів дослідження: 

теоретичних - аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, 

класифікації - для визначення сутності основних понять дослідження, його 

теоретико-методологічної бази, з'ясування особливостей довіри у взаєминах 

військовослужбовців за умов субординації, обґрунтування основних 

діагностичних засобів і процедур; 

емпіричних - бесіди (для отримання соціально-психологічної 

інформації); анкетування, тестування - авторської методики оцінювання 

довіри / недовіри особистості до інших людей А. Купрейченко (для 

дослідження особливостей довіри та недовіри підлеглих 

військовослужбовців до командирів); методики для вивчення критеріїв 

довіри / недовіри особистості до інших людей А. Купрейченко і 

С. Табхарової (для дослідження індивідуально-психологічних особливостей 

командира, якому довіряють підлеглі військовослужбовці); методики 

діагностування міжособистісних відносин Л. Собчик (модифікованого 

варіанта інтерперсональної діагностики Т. Лірі) (для дослідження типу 

міжособистісних відносин, характерного для командира, якому довіряють 

підлеглі); методики діагностування управлінських стилів керівництва в 

межах професійної діяльності Р. Блейка та Дж. Мутон (в інтерпретації 

М. Обозова) (для вивчення стилів керівництва командира, що сприяють 

довірі підлеглих військовослужбовців); методики «Ціннісні орієнтації» 

М. Рокіча (для вивчення ціннісно-орієнтаційної сфери досліджуваних осіб); 

експертного опитування (для всебічного та якісного вивчення особистісних 

характеристик постаті командира); контент-аналізу (застосованого як 

допоміжний метод оброблення отриманих емпіричних даних для 

формулювання тверджень авторської методики); аналізу документів (для 

вивчення та аналізу різних аспектів службової діяльності військових 

підрозділів); 
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статистичних - описової статистики, кореляційного (коефіцієнта 

кореляції Пірсона r; коефіцієнта рангової кореляції Спірмена rs), факторного 

(методу головних компонент з обертанням осей Varimax), кластерного і 

порівняльного аналізу ([/-критерію Maннa-Уїтні, 7-критерію Вілкоксона). 

Отримані результати оброблено за допомогою стандартизованого пакету 

програм H5M SPSS Statistics 20.0, Statistika 11.0, офісних додатків Microsoft 

Excel і статистичної функції системи дистанційного навчання MOODLE 

(через мережу Internet). 

Дослідження проведено протягом 2017-2020 років. Різними методами 

дослідження було охоплено 1164 особи - учасники бойових дій, з них 278 

офіцерів, 886 військовослужбовців категорій «солдат - сержант» (крім 

строкової служби) військових частин Сухопутних військ Збройних Сил 

України. Для участі у формувальному етапі експерименту серед зазначених 

офіцерів було сформовано однорідну вибірку з SS осіб, розподілену на 

контрольну та експериментальну групи (по 44 особи в кожній). До групи 

досліджуваних осіб увійшли офіцери з бойових військових частин чоловічої 

статі у віці від 23 до 44 років за штатно-посадовими категоріями «командири 

взводів» (та їм рівні) - 67 осіб (76,1%), «командири рот» (та їм рівні) - 21 

особа (23,9%). 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

такому: 

вперше обґрунтовано психологічні особливості розвитку довіри в 

системі взаємин «командир - підлеглий» у бойових умовах; 

визначено та емпірично встановлено змістові характеристики 

структурних компонентів довіри підлеглих військовослужбовців до 

командира у військовослужбовців підрозділу тактичного рівня в бойових 

умовах; 

розроблено та апробовано методику оцінювання рівня довіри до 

командира (начальника), метою якої є діагностування відносин довіри в 

системі «підлеглий - командир (начальник)»; 
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розроблено та апробовано програму розвитку здібностей до побудови 

відносин довіри з підлеглими військовослужбовцями для командирів 

військових підрозділів тактичного рівня; 

удосконалено діагностичний інструментарій оцінювання 

міжособистісних відносин військовослужбовців у військових підрозділах за 

умов субординації, що сприяє більш якісному і змістовному проведенню 

заходів індивідуального та групового оцінювання підлеглими своїх 

командирів (начальників), програму психологічної підготовки 

військовослужбовців завдяки включенню до її змісту професійно-

психологічного тренінгу розвитку здібностей до побудови відносин довіри з 

підлеглими військовослужбовцями для командирів військових підрозділів 

тактичного рівня; 

набули подальшого розвитку уявлення про сутність довіри як 

соціально-психологічного ставлення, роль і місце довіри в міжособистісних 

відносинах, формування та розвиток довіри у взаєминах 

військовослужбовців за умов субординації в повсякденних та бойових 

умовах. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

впровадженні тренінгової програми у процес психологічної підготовки 

особового складу, індивідуальної підготовки офіцерів структур морально-

психологічного забезпечення та командирів військових підрозділів, а також 

освітній процес ВВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за тактичним 

рівнем вищої військової освіти, в межах дисципліни «Військова педагогіка і 

психологія»; впровадженні методики оцінювання рівня довіри до командира 

(начальника) у практику діяльності офіцерів структур морально-

психологічного забезпечення військових частин (підрозділів) Збройних Сил 

України. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес підготовки 

курсантів та практику діяльності науково-педагогічних і наукових 

працівників кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 
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Військової академії (м. Одеса) (акт впровадження № 28/4/225 від 01 липня 

2020 року), процес науково-практичної діяльності Науково-дослідного 

центру гуманітарних проблем Збройних Сил України (акт впровадження 

№ 92 від 12 червня 2020 року), процес психологічної підготовки особового 

складу та практику діяльності офіцерів структур морально-психологічного 

забезпечення військових частин А1008 (акт впровадження № 249А від 

13 червня 2020 року), А0284 (акт впровадження № 1387 від 15 червня 

2020 року). 

Особистий внесок здобувача. Розроблені автором наукові положення 

та одержані емпіричні дані є самостійним внеском у дослідження 

психологічних особливостей розвитку довіри в системі взаємин «командир -

підлеглий» у бойових умовах. 

У науковій статті «Ціннісні орієнтації в структурі довіри 

військовослужбовців до командира в особливих умовах діяльності», 

написаній разом із В. Стасюком, автор емпірично встановив наявність 

позитивного зв'язку між схожістю у ціннісних орієнтаціях 

військовослужбовців і командирів та формуванням відносин довіри між 

ними, дослідив узагальнену ієрархію цінностей командира, якому довіряють 

підлеглі [148]. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не 

використано. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження відображено в доповідях і повідомленнях на наукових і 

науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах: 

міжнародних - «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової 

психології» (м. Харків, 2017); «Військова психологія у вимірах війни і миру: 

проблеми, досвід, перспективи» (м. Київ, 2018); «Актуальні питання 

застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології» 

(м. Харків, 2018); «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної 

педагогіки та психології» (м. Львів, 2018); «Наукова дискусія: питання 

педагогіки та психології» (м. Київ, 2018); «Сучасні наукові дослідження у 



26 
психології та педагогіці - прогрес майбутнього» (м. Одеса, 2019); 

«Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і 

практики в Україні» (м. Львів, 2019); «Психологія та педагогіка: необхідність 

впливу науки на розвиток практики в Україні» (м. Львів, 2020); «Сучасні 

наукові дослідження у психології та педагогіці - прогрес майбутнього» 

(м. Одеса, 2020); 

всеукраїнських - «Актуальні проблеми психологічної та соціальної 

адаптації в умовах кризового суспільства» (м. Ірпінь, 2018); «Психологія в 

контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості» 

(м. Запоріжжя, 2018); «Актуальні проблеми психологічної та соціальної 

адаптації в умовах кризового суспільства» (м. Ірпінь, 2019); 

відомчих - «Проблеми та шляхи розвитку системи морально-

психологічного забезпечення у Збройних Силах України за досвідом АТО» 

(м. Київ, 2017); «Шляхи розвитку системи морально-психологічного 

забезпечення у Збройних Силах України» (м. Київ, 2018); «Філософсько-

соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до 

виконання завдань в особливих умовах» (м. Київ, 2019); 

засіданнях кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності 

військ (сил) гуманітарного інституту Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського протягом 2017-2020 рр. 

Публікації. Результати дисертації відображено у 23 наукових 

публікаціях (із них 1 - у співавторстві), серед яких: 6 статей - у виданнях, 

затверджених Міністерством освіти і науки України як фахові у галузі 

психології (у тому числі 4 - у наукометричних виданнях), 1 - у періодичному 

науковому виданні іншої держави, що входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та / або Європейського Союзу; 15 - у збірниках 

тез доповідей на наукових конференціях, семінарах та круглих столах; 1 - в 

іншому виданні, яке додатково відображає наукові результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 
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використаних джерел (196 найменувань, із них 20 - іноземними мовами, 

4 електронних інформаційно-освітніх ресурси), 18 додатків на 58 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації становить 251 сторінку, із них основного тексту -

157 сторінок, текст доповнюють 12 таблиць і 5 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВІРИ В СИСТЕМІ 

ВЗАЄМИН «КОМАНДИР - ПІДЛЕГЛИЙ» У БОЙОВИХ УМОВАХ 

У розділі наведено теоретичний аналіз психологічних досліджень 

феномену довіри, співвіднесено поняття довіри з синонімічними та 

суміжними поняттями, розкрито сутність довіри як соціально-психологічного 

явища, роль і місце довіри в міжособистісних відносинах, висвітлено процес 

формування та розвитку довіри в системі взаємин «командир - підлеглий» у 

повсякденних та бойових умовах діяльності. 

1.1. Аналіз наукових підходів вітчизняних та зарубіжних учених до 

визначення психологічного змісту феномену довіри 

Розвиток сучасного українського суспільства характеризується 

безперервними політичними, економічними та соціальними перетвореннями, 

які стосуються усіх сфер суспільного та індивідуального життя. Зміна 

стереотипів, руйнування усталених соціальних норм, економічна 

нестабільність спричиняють у соціумі зростання невизначеності, яка 

супроводжується втратою людиною довіри до світу, а разом з тим - довіри до 

себе та інших людей. Вітчизняні науковці реагують на актуальне соціальне 

замовлення, активізовуючи зусилля в діагностиці і розвитку психологічних 

та особистісних ресурсів людини, зокрема психологічного благополуччя 

людини у процесі життєдіяльності, основою якого є довіра. 

У філософській науці довіру зазвичай розглядають як моральну 

категорію, що стосується певних взаємних зобов'язань між людьми. Як 

довіру розуміють морально-практичне ставлення індивіда до партнера по 

спілкуванню, яке ґрунтується на вірі в його чесність і щирість. Особистісна 

настанова у відносинах довіри передбачає обопільне очікування позитивних 

наслідків. Абсолютна значущість і цінність притаманні довірі у взаєминах 
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дружби і любові, а також спрямуванні релігійної свідомості (довіра до Бога) 

[155, с. 166]. 

Філософське осмислення сутності довіри започатковано у працях 

стародавніх мислителів. Так, давньогрецький філософ та науковець 

Арістотель стверджував, що люди визнають один одного та стають друзями 

лише після того, як кожен з них засвідчить іншому, що він гідний дружби та 

довіри. В його працях довіру визнано основою дружби, яка, у свою чергу, 

приносить людям благо та добро [9, с. 247; 10, с. 337, 343]. 

Давньоримський філософ Сенека наголошував на пагубних наслідках 

довірливості людини й водночас застерігав від надмірної підозрілості, що 

дратує та змушує відходити від обраного шляху. Він закликав до простоти та 

доброзичливого тлумачення подій і зазначав, що вірити необхідно лише в те, 

в чому безсумнівно можна переконатися на власні очі [136, с. 138]. 

Наголошуючи у своїх працях на егоїстичності людської природи, 

італійський мислитель та політичний діяч Н. Макіавеллі зазначав, що довіра 

завжди пов'язана з ризиком, та застерігав державних діячів, які сходили на 

престол, від надмірної довірливості. Разом з тим філософ наголошував, що 

надмірна недовірливість може спричиняти злість у підлеглих [89, с. 84-85]. 

Англійський філософ Т. Гоббс ототожнював віру та довіру, вважаючи, 

що віра заснована на довірі, а довіра має першоджерелом віру. Він зазначав, 

що у вірі в людину або в довірі до людини поєднуються дві думки: про 

вислови людини та про її якості [28, с. 528-533]. 

Англійський філософ та педагог Дж. Локк вважав довіру необхідною 

умовою співробітництва між людьми, що формує очікування від поведінки 

інших осіб. Він наголошував, що правитель, який порушить довіру, може 

позбутися влади, наданої народом [87, с. 404]. 

Розмірковуючи над загальними людськими недоліками, шотландський 

філософ Д. Г'юм вказував на небезпеку безумовної довіри до людей. На його 

думку, основою довіри є розум та досвід. Так, Г'юм зазначав, що розум 
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здатний прогнозувати наслідки певних вчинків за конкретних умов, водночас 

ці припущення мають бути підкріплені практичним досвідом [170, с. 36-39]. 

Таким чином, основою філософських поглядів на феномен довіри є 

уявлення про людську природу. Довіру вважають невід'ємною моральною та 

етичною складовою відносин між людьми. 

У науковому дискурсі тему довіри розглядають із різних фахових точок 

зору, зокрема її активно вивчають у предметному полі психологічних 

досліджень. 

В енциклопедичній літературі довіру визначено так: 

як морально-психологічну категорію, якою характеризують ставлення 

індивіда до іншої особи та її дій на підставі переконань про чесність і 

сумлінність особи та правильність її дій, а також вважають її необхідним 

компонентом взаємин у колективі або іншій згуртованій соціальній групі 

[121, с. 110]; 

як очікування від людини вчинків, які відповідають моральним 

мотивам і прийнятим нормам діяльності, що спираються на знання про 

характер людини, досвід спілкування з нею, а отже, знання про її ймовірні 

вчинки [21 , с. 90]; 

як впевненість у значущості, правдивості чи цінностях когось чи 

чогось; головний компонент зрілих стосунків з іншими людьми [195, с. 960]. 

Найглибше проблему довіри опрацьовано в соціальній психології, де 

довіру переважно розглянуто як необхідну умову існування різних соціально-

психологічних феноменів та вихідну детермінанту соціально-психологічних 

відносин між людьми в цілому. Довіру визначено як необхідну умову 

авторитету. Так, М. Кондратьєв запропонував застосовувати модель 

авторитетності та засновану на ній типологію міжособистісних відносин, в 

якій основною ознакою авторитетності є авансування довірою [56, с. 204]. 

Проблему довіри як умови виникнення дружби розглядав І. Кон, який 

зазначав, що у трактуваннях феномену дружби постійно підкреслюється 

момент довіри [55, с. 127]. 
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На думку А. Купрейченко, найперспективнішим у психологічній науці 

є дослідження довіри як психологічного ставлення, що у своїй структурі 

містить когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти [61 , с. 55-56]. 

Довіру як соціально-психологічне явище, яке є однією з умов соціалізації 

особистості, розглядає Т. Скрипкіна [140, с. 235], а І. Антоненко визначає 

довіру як спрямоване соціально-психологічне ставлення суб'єкта довіри до 

об'єкта, зауважуючи, що довіра водночас є певним психічним станом 

суб'єкта, визначеним перебігом актуальних психічних процесів, що 

зумовлені ситуацією довіри [8, с. 34-35]. 

В економічній психології феномен довіри аналізують здебільшого як 

один із факторів (регуляторів) економічної активності, який має раціональну 

природу. Зокрема, О. Белянін описує довіру як особливе внутрішнє почуття, 

яке характеризує не тільки здібності людини до сприйняття зовнішніх 

стимулів, а й ставлення до інших людей в усій повноті їх людських функцій: 

вчинків, намірів або їх матеріальних знаків чи наслідків. На думку ученого, 

довіра ґрунтується на стійкості соціальних зв'язків, механізмі емоційної, 

міжособистісної, інтерсуб'єктивної прихильності людей один до одного 

[15, с. 10-13]. 

Учений та економіст Дж. Акерлоф наголошує на поєднанні в довірі 

раціональної та ірраціональної складових, а також зауважує, що довіра як 

поведінка, яка виходить за межі раціонального підходу до прийняття рішень, 

відіграє важливу роль у макроекономіці: чим вища довіра людей, тим більше 

вони купують [1, с. 34]. У праці А. Журавльова та А. Купрейченко стосовно 

морально-психологічної регуляції економічної активності різних соціальних 

груп довіру розглянуто як один зі структурних компонентів психологічної 

дистанції - результату категоризації індивідом навколишнього світу 

[40, с. 182-184]. 

У педагогічній психології довіру розглядають як важливу якість 

особистості педагога та вагомий інструмент виховання учнів. Так, Є. Ільїн 

наголошує, що довіра з боку педагога має бути щирим, а не виховним 
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прийомом [46, с. 75, 216], а К. Роджерс вважає довіру однією з основних 

установок вчителя-фасилітатора й розуміє її як внутрішню впевненість у 

можливостях і здібностях кожного учня (педагогічний оптимізм), опору на 

позитивні якості вихованця [130, с. 10-13]. 

В організаційній психології та психології управління довіра постає 

необхідною умовою ефективного управління людськими ресурсами. 

Наприклад, Є. Яхонтова вважає довіру готовністю бути залежним від інших 

людей у ситуації невизначеності та очікуванні певної користі від цього. В 

управлінській діяльності довіра є результатом раціонального рішення, 

прийнятого на основі дослідження фактів [176, с. 117-121]. На думку 

А. Бандурки, довіру визначено як позитивні відносини між партнерами, які 

ґрунтуються на емоційній основі та відіграють важливу роль у 

міжособистісному спілкуванні [13, с. 212]. 

Актуальним напрямом досліджень у медичній психології є вивчення 

довіри як вагомого параметра міжособистісної комунікації в системі взаємин 

між лікарем та пацієнтом, який впливає на ефективність лікування та 

реабілітації хворих. Зокрема, Л. Шестопалова розглядає довіру як особливий 

вид ставлення особистості до різних явищ навколишньої дійсності, який 

формується на основі позитивних емоційних оцінок, інтересу до них та 

містить готовність до відкритості, відповідальності, передбачає очікування 

сприятливого результату взаємодії [163, с. 42-47; 164, с. 98-99]. 

Сутність довіри, її особливостей та зв'язків з іншими феноменами 

самосвідомості досліджено у працях представників різних напрямів 

психоаналізу. Так, Е. Еріксон розглядає довіру як альтернативний базисний 

атитюд, який містить дві складові: довіру до світу та довіру до себе. На 

думку ученого, ставлення людини до світу (почуття базисної довіри) 

формується на досвіді першого року життя й пов'язане з актами годування та 

доглядом матір'ю за дитиною, контактами немовляти із навколишнім 

середовищем [168, с. 264; 169, с. 106]. Як «довіру» на цьому етапі життя 
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розглядають особисту довірливість та почуття незмінної прихильності до 

себе інших людей. 

На думку Д. Віннікота, становлення довіри дитини пов'язано з 

автономністю від матері: надмірна залежність затримує формування довіри 

до себе, помірна - посилює довіру до себе та світу. Дорослішаючи, дитина 

нібито долає «огорожу», створену її батьками та забезпечену домівкою, й 

відповідає власній незрілості, довірі до надійності батьків, а також 

суб'єктивності дитячого світу. Набутий життєвий досвід дає можливість 

дитині рухатися далі з певною довірою до людей і навколишнього світу 

[26, с. 66]. 

За К. Юнгом, розвиток особистості нерозривно пов'язаний із вірністю 

власному закону, де слово «вірність» ототожнене з довірою, довірчою 

лояльністю. Вірність цьому закону - це довіра до нього, лояльне очікування 

й довірлива надія, установка, подібна вірі у Бога. Як вірність власному 

закону учений має на увазі довіру людини до себе. Так, К. Юнг зазначає, що 

особистість повною мірою зможе розкритися лише за умови свідомого 

обрання людиною власного життєвого шляху. Отже, вирішальну роль у 

становленні особистості відіграє довіра до себе [171, с. 193-194]. 

Аналіз наукових досліджень феномену довіри показує наявність 

достатньої кількості напрацювань, пов'язаних із вивченням цього феномену, 

порівняно з іншим феноменом - недовірою, умов їх одночасного існування 

та виникнення. Наприклад, Б. Поршнєв вважає, що недовіра є психологічним 

захистом особистості від необмеженої дії сугестії (довіри), своєрідною 

перевіркою ймовірного навіювання з боку іншої людини [113, с. 13]. 

На виконанні недовірою захисної функції, що полягає у збереженні 

суб'єкта та його соціально-психологічного простору, наголошує 

А. Купрейченко [61 , с. 70-71]. Учена пропонує розглядати довіру й недовіру 

як самостійні феномени, які виконують як схожі (регулювання відносин із 

навколишнім світом), так і специфічні функції: довіра формує позитивні 

стійкі відносини та забезпечує ефективну взаємодію, недовіра - сприяє 
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збереженню суб'єкта та його захисту від небажаних наслідків взаємодії. 

Водночас дослідниця зауважує, що феномени довіри та недовіри 

неоднозначно впливають на успішність взаємодії: помірна недовіра може 

впливати позитивно, а занадто висока довіра - негативно [61 , с. 34]. 

Подібного підходу у розрізненні феноменів дотримуються Р. Левіцкі, 

Д. Мак-Алістер та Р. Біс, які вважають, що довіра та недовіра не є 

протилежними сторонами єдиного континууму, адже суб'єкти можуть 

одночасно як довіряти, так і не довіряти один одному. Учені спираються на 

соціально-психологічні дослідження стосовно одночасного існування 

позитивно-валентних та негативно-валентних атитюдів [186, с. 438-459]. 

Аналізуючи місце довіри в системі понять, зауважимо на наявність 

досить великої кількості теоретизувань стосовно близьких за змістом та 

суміжних понять: віри, надії, впевненості, довірливості. 

Поняття «віра» в науковому дискурсі здебільшого є філософською 

категорією та розглянуто як здатність людини сприймати непідтверджені 

досвідом знання, цінності, норми та ідеали як істинні, не обґрунтовані 

судженнями та доказами [155, с. 92; 167, с. 99-100]. Зокрема, Т. Скрипкіна 

розмежовує віру та довіру як дві реалії, засновані на різних критеріях 

психологічного порядку: основою віри є психологічний акт прийняття чого-

небудь за істинне без достатніх доказів, основою довіри - акт стану 

(переживання), пов'язаний зі специфічним ставленням суб'єкта до об'єкта 

довіри. Учена вважає, що довіра є формою віри [140, с. 70]. 

Протилежну думку висловлює Є. Ільїн, який зазначає, що віра 

неможлива без довіри та є її проявом, натомість довіра може існувати без 

віри. Науковець виокремив основні відмінності між вірою та довірою: віра є 

переконанням, пов'язана зі світоглядом і має абстрактний об'єкт, а довіра -

це ставлення, пов'язане з конкретною інформацією та конкретним об'єктом 

[47, с. 28]. 

На думку С. Миколюк, віра є вродженою властивістю людини, 

натомість довіра або недовіра - надбанням досвіду. Дослідниця зазначає, що 
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людині від народження притаманне тільки почуття віри, а довіра (недовіра) 

розвивається із дорослішанням у процесі пізнання соціуму [92, с. 66-67]. 

Таким чином, різниця в поглядах багатьох науковців полягає у 

визначенні базисної, фундаментальної установки, сформованої на першій 

стадії психосоціального розвитку людини (у грудному віці): віри або довіри. 

Зазначимо, що для віри, на відміну від довіри, притаманне домінування 

ірраціонального над раціональним. 

Розглянемо інший феномен, з яким часто пов'язують довіру, - надію. 

На думку Е. Фромма, надія - це умонастрій, що є основою віри й 

супроводжує її. Надія може бути як пасивним очікуванням, так і 

мотиватором до дії [156, с. 230]. Так, Ю. Алєксєєва виокремила два 

загальнонаукових підходи до трактування поняття «надія»: надія як почуття 

та надія як очікування позитивного результату. Дослідниця зауважує, що 

надія та віра є підструктурами оптимістичної свідомості, де віра - це основа 

надії. Водночас зазначені феномени відрізняються за змістом, формами 

прояву та функціями [6, с. 47-49]. Таким чином, надія полягає в очікуванні 

людиною того, чого вона бажає, поєднаному з припущенням про можливість 

його здійснення. 

Близьким за змістом до довіри є поняття впевненості. Під впевненістю 

розуміють психічний стан людини, який характеризується відсутністю будь-

яких сумнівів у можливості розв'язання поставленого завдання. Впевненість 

ґрунтується на знаннях, переконаннях і життєвому досвіді людини 

[121, с. 72]. 

Співвідношення довіри та впевненості науково осмислено у працях 

Н. Лумана, який вважає, що впевненість відрізняється від довіри за такими 

критеріями: здатністю індивіда розрізняти ризик та небезпеку (в ситуації 

довіри людина завжди йде на ризик, в ситуації впевненості - альтернатива 

лише одна, але можлива небезпека); особливостями взаємодії індивіда 

(впевненість характерна для функціональних систем (економіка, політика), 

довіра - для особистісних). Учений зазначає, що впевненість є продуктом 
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соціалізації індивіда. Використання механізму впевненості здебільшого 

зумовлено засвоєними індивідом знаннями про правила функціонування 

різноманітних соціальних систем, у той час як джерелом довіри є складова 

ризику соціальної ситуації взаємодії, зумовлена прийняттям самостійного 

рішення [188, с. 102; 189, с. 99]. 

Продовжуючи думку Н. Лумана, А. Алєксєєва зазначає, що впевненість 

під час міжособистісної взаємодії формується в обставинах, коли індивід 

відчуває ілюзію повноти знань про іншу людину. Довіра перебуває всередині 

континууму «повне знання - повне незнання». Потреба в довірі виникає в 

ситуаціях, коли індивід відчуває брак інформації [5, с. 10]. 

За А. Селигменом, впевненість, на відміну від довіри, є результатом 

взаємопідтримуючих очікувань. Учений вважає, що впевненість стосовно 

поведінки іншої людини з'являється у разі суворого дотримання нею 

соціальної ролі. Впевненість людини ґрунтується на регламентаціях, нормах і 

домовленостях. Впевненості, на відміну від довіри, притаманні наявність 

гарантій та успішного спільного досвіду взаємодії, а також можливість у 

майбутньому убезпечити себе від негативних наслідків за допомогою 

санкцій. Для ситуації довіри характерні невизначеність та ризик, при цьому 

людина є більш уразливою і незахищеною [135, с. 21, 59]. 

Іншої позиції дотримується І. Антоненко, яка зазначає, що операційним 

критерієм відмінності між поняттям «довіри» та суміжними поняттями 

(вірою, впевненістю, довірливістю) є його характеристика як зустрічного 

еквівалентного відношення. Дослідниця наголошує, що впевненість, віра та 

довірливість такої якості не мають [8, с. 38]. Впевненість також може бути 

наслідком особливостей ситуації, наприклад, виникати в умовах низької 

невизначеності [61 , с. 43]. 

Суміжним до довіри поняттям є довірливість. На думку Дж. Роттера, 

довірливість - це безрозсудна або наївна віра в усе, що говорять інші люди; 

низька розвиненість здатності визначати, кому можна довіряти. Учений 

зазначає, що людина з високим рівнем довіри до інших не обов'язково є 
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довірливою [192]. Довірливість також розглядають як ставлення до партнера, 

який в силу своїх моральних якостей не буде використовувати отриману 

інформацію проти тієї людини, яка довірилася [47, с. 67]. 

Довіру як соціально-психологічний феномен досліджено у працях як 

зарубіжних [7; 31; 147; 178; 180; 181; 182; 186; 188; 189; 194], так і 

українських науковців [24; 27; 59; 60; 160]. Поліваріантність визначень 

довіри, наведених у літературних джерелах, зумовлена напрямами та 

специфікою наукових досліджень. Вважаємо за доцільне уточнити 

визначення та зміст довіри як соціально-психологічного феномену. 

Як справедливо зазначає А. Купрейченко, погляди на природу довіри 

представників різних галузей психологічної науки різняться залежно від того, 

на якому об'єкті та в якій сфері його життєдіяльності вивчають довіру [61, 

с. 54]. Дослідники розглядають довіру як ставлення, психічний стан, почуття, 

очікування, процес, когнітивну оцінку, атитюд, форму соціальної 

компетентності. 

Для визначення класу психічних явищ, до якого належить феномен 

довіри, заслуговує на увагу емпіричне дослідження, проведене під 

керівництвом М. Бендюкова [16, с. 87-88]. Група дослідників провела 

контент-аналіз визначень довіри, наявних у психологічній літературі, та 

кількісно їх проаналізувала у формі шкалування методом парного 

порівняння. Об'єктом аналізу був концепт «довіри» у формулюванні «довіра 

як феномен, який належить до сфери психічного», а твердженнями -

визначені раніше поняття, які описують довіру. 

Щоб визначити найбільш влучний опис довіри в зазначеному 

формулюванні, експертам було запропоновано попарно порівняти 

виокремлені дослідниками дев'ять понять. Експертами стали 22 професійних 

психологи з-поміж науково-педагогічних працівників (в тому числі 6 

докторів психологічних наук і 8 кандидатів психологічних наук). Отримані 

результати наведено в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Результати попарного порівняння понять, які описують довіру 

у формулюванні «довіра як феномен, який належить до сфери 

психічного» 

Поняття Середнє Стандартне відхилення 
Почуття 4,5 1,57 
Готовність до діяльності 2,91 1,97 
Ставлення 5,91 1,57 
Очікування 4,5 1,44 
Атитюд 4,91 2,33 
Здатність 2,32 1,78 
Стан 3,12 1,4 
Когнітивна оцінка 5,23 1,57 
Настрій 2,18 1,84 

Результати дослідження показують, що експерти-психологи 

розглядають довіру насамперед як ставлення. Досить поширені поняття 

«атитюд» та «очікування» не зайняли домінуючих позицій під час 

оцінювання феномену довіри. Найменше експерти погодилися з тим, що 

довіра - це настрій. 

Для кращого розуміння сутності довіри розглянемо детальніше 

категорію «ставлення». Суб'єктивне ставлення особистості можна визначити 

як сукупність ціннісних орієнтацій, інтересів, симпатій, антипатій та інших 

характеристик особистості, що формується у процесі набуття життєвого 

досвіду, характеризує життєву позицію людини і позначається на перебігу 

всіх її психічних процесів [121, с. 59-60]. 

Категорія психологічного ставлення науково осмислена у працях 

С. Рубінштейна. Розмірковуючи над проблемою буття та місцем людини, 

учений зазначав, що людина не може існувати сама по собі, як щось 

відокремлене, і проявляється лише у своєму ставленні до іншої людини: 

«Реально ми завжди маємо два взаємопов'язаних ставлення - людина та 

буття, людина та інша людина (інші люди). Ці два ставлення взаємопов'язані 

та взаємозумовлені». Учений наголошував, що в житті людини ставлення 
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інших людей до неї визначає її ставлення до них та формує її самосвідомість 

[131, с. 253-254, 333-334]. 

Видатний учений В. М'ясищев використав поняття «ставлення» як 

базову категорію під час розроблення «теорії ставлень». Як психологічні 

ставлення людини науковець розумів цілісну систему індивідуальних, 

вибіркових, свідомих зв'язків особистості з різними сторонами об'єктивної 

дійсності. Ця система є результатом всієї історії розвитку людини, 

відображає її особистий досвід і внутрішньо визначає її дії, переживання [98, 

с. 210]. Також В. М'ясищев зазначав, що ставлення людини водночас є 

об'єктивним і суб'єктивним. Об'єктивність ставлення виявляється в 

існуванні зв'язку між індивідом та предметами об'єктивної дійсності, 

суб'єктивність - у належності суб'єктові - людському індивіду, 

суб'єктивному відображенні у його свідомості [98, с. 147]. 

У своїх працях учений також звертає увагу на часові параметри 

ставлення та наголошує, що ставлення людини охоплює не тільки поточні 

процеси, а й містить перспективу певних реакцій, передбачає їх перебіг у 

майбутньому. Ставлення передбачає не тільки процесуальність, а й 

потенційність реакцій, що дає змогу передбачити поведінку людини стосовно 

певних предметів або обставин життя. Враховуючи категорію часу, 

В. М'ясищев розглядає психологічне ставлення людини як свідому, активну, 

вибіркову, цілісну, засновану на індивідуальному суспільно зумовленому 

досвіді систему тимчасових зв'язків людини як особистості-суб'єкта з усією 

дійсністю або її окремими сторонами [98, с. 150]. 

Осмислення категорії «ставлення» в межах концепції В. М'ясищева дає 

змогу виокремити такі сутнісні характеристики ставлення особистості, як 

цілісність, вибірковість, свідомість та активність. Цілісність полягає у 

неподільній єдності окремих аспектів ставлення особистості. Учений 

характеризує особистість як систему відносин людини з навколишньою 

дійсністю, яку можна подрібнити на нескінченну множину ставлення 

особистості до різних предметів дійсності. Водночас, не зважаючи на 
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частковість кожного ставлення, їх сукупність є вираженням особистості 

загалом, тобто собою цілісною структурою. 

Вибірковість відображається як залежність специфіки та сили прояву 

реакцій людини від змісту предмета і його значущості для людини. Так, 

В. М'ясищев зазначає, що об'єкти навколишньої дійсності мають різний 

ступінь важливості для людини, що спричиняє багатогранність і складність 

ставлення до них. Водночас вибіркові ставлення є єдиною індивідуальною 

ієрархічною системою. 

Свідоме ставлення передбачає усвідомлення людиною його 

об'єктивних причин та суб'єктивних мотивів, своїх обов'язків і 

відповідальності, а отже, відповідну регуляцію поведінки. Ступінь свідомості 

вчинку або дії впливає на виразність ставлення. Активність є невід'ємним 

атрибутом ставлення людини і прямо пропорційна виразності ставлення [98, 

с. 114-118; 99, с. 48-49]. 

У структурі психологічного ставлення В. М'ясищев виокремлює такі 

основні компоненти: пізнавальний, вольовий та емоційний [98, с. 214]. 

Наголошуючи на неподільності, цілісності вказаних компонентів, учений 

зазначає, що у різних видах процесів психічної діяльності, станах і ставленні 

вони мають різну виразність. Водночас виключення зі структури одного з 

компонентів спричиняє патологічність психічної діяльності, що проявляється 

у різних станах людини (люті, гніві, пристрасті). 

Багатоманітність відносин особистості з навколишньою дійсністю 

В. М'ясищев зводив до трьох основних категорій: явища природи або світ 

речей; люди та суспільні явища; суб'єкт-особистість [99, с. 208]. Зазначене 

дає змогу виокремити такі основні групи ставлення особистості: до себе, до 

іншої людини і до світу. Учений зауважує, що сприйняття людиною 

навколишнього світу зумовлено суспільним досвідом, а ставлення людини до 

себе пов'язано з її ставленням до інших людей та їх ставленням до людини. 

Отже, висхідним, за В. М'ясищевим, є ставлення до інших людей, 

вибудуване у взаємини. 
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Заслуговує на увагу думка М. Обозова, який зазначає, що поняття 

«ставлення» та «установка» суттєво відрізняються за домінуючою 

детермінованістю [101, с. 17]. Детермінація існування установки 

визначається внутрішніми умовами - потребою, а у відносинах детермінація 

відбувається ззовні. Вік, стать, професійний статус об'єктивно визначають 

систему суспільних відносин, яка об'єднує індивідуальні, вибіркові, 

усвідомлені зв'язки особистості. Психологічні особливості, особистий досвід 

індивіда є внутрішньо притаманними йому психічними властивостями, які 

пронизують переживання та дії через зовнішні ознаки суспільних відносин. 

На думку В. Познякова, психологічне ставлення є феноменом або 

характеристикою свідомості особистості, тобто усвідомлюваним психічним 

явищем [112, с. 8-9]. Це особливий стан свідомості, що передує реальній 

поведінці та показує готовність до неї. Психологічне ставлення містить 

готовність до поведінки (поведінковий аспект), знання про об'єкти відносин 

(когнітивний аспект), емоційні переживання та емоційно забарвлену оцінку 

об'єктів відносин (емоційний аспект). 

Так, В. Позняков зазначає, що під час теоретичного аналізу феномену 

психологічних відносин людини, їх структури та динаміки важливо 

використовувати категорії простору та часу [110, с. 229-233]. Простір 

психологічних відносин особистості відображений у психологічному 

ставленні до різних об'єктів та явищ навколишнього світу, до інших людей, з 

якими особистість пов'язана різними видами взаємодії, ставленні до себе. 

Використання категорії простору пов'язане насамперед з аналізом місця 

розташування ідеальних образів об'єктів відносин, у тому числі інших людей 

і себе, в суб'єктивному просторі людини. Головним критерієм такого 

розташування є суб'єктивна значущість об'єкта ставлення. Більш або менш 

значущі об'єкти відносин можуть відображатися в переживаннях суб'єкта як 

ближчі або, навпаки, більш віддалені. Особливу роль просторова складова 

психологічних відносин відіграє у тих відносинах суб'єкта, об'єктами яких є 

інші люди або сам суб'єкт. 
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Аналізуючи сутність актуального ставлення, яке переживає та 

усвідомлює суб'єкт, В. Позняков звертає увагу на його часові аспекти: 

1) зміна властивостей об'єкта ставлення, які не є сталими - ставлення 

суб'єкта до об'єкта зумовлено оцінюванням змін властивостей об'єкта в 

минулому та їх прогнозуванням на майбутнє, що визначає актуальне 

ставлення суб'єкта до об'єкта; 

2) зміна властивостей самого суб'єкта - суб'єкт, який змінився, по-

іншому ставиться до об'єкта зі сталими властивостями, при цьому предметом 

усвідомлення та переживання може бути власне динаміка відносин суб'єкта з 

об'єктом, коли суб'єкт порівнює своє актуальне ставлення до об'єкта та своє 

ставлення до нього у минулому; 

3) структура переживань суб'єктом своїх зв'язків з об'єктом -

актуальне переживання, спогади або передчуття. 

На думку В. Познякова, важливою особливістю психологічних 

відносин є їх зумовленість попереднім життєвим досвідом особистості та 

об'єктивними зв'язками з об'єктами відносин. Учений зазначає, що для 

психологічних відносин характерне поєднання стабільності, стійкості 

(порівняно із психічними процесами та станами) й одночасно динамічності, 

мінливості (порівняно із психологічними властивостями) [111, с. 169-170]. 

Довіру визначають як особливе ставлення, що виникає в 

суб'єктивному, внутрішньому світі особистості, «здатність людини апріорі 

наділяти явища та об'єкти навколишнього світу, а також інших людей, їх 

можливі майбутні дії та власні передбачувані дії властивостями безпеки 

(надійності) та ситуативної корисності (значущості)». Довіра проявляється 

через активність людини: акт взаємодії з об'єктом є своєрідною дослідною 

перевіркою рівня довіри, притаманного суб'єктові [140, с. 84-85]. 

Зіставлення суб'єктом очікуваних та отриманих результатів взаємодії з 

об'єктом (їх відповідності власним потребам, уявленням, цілям, цінностям) 

впливає на формування довіри суб'єкта до об'єкта [8, с. 34-36]. 
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Перспективним є підхід до вивчення довіри як психологічного 

ставлення, яке включає інтерес та повагу до об'єкта або партнера, уявлення 

про потреби, які можуть бути задоволені внаслідок взаємодії з ним, емоції від 

передчуття їх задоволення та позитивного оцінювання партнера, безумовну 

готовність виявляти до нього добру волю, а також виконувати певні дії, які 

сприяють успішній взаємодії [61 , с. 55-57]. 

Таким чином, довіру можна розглядати як соціально-психологічне 

ставлення суб'єкта до об'єкта довіри, що виникає внаслідок безпосередньої 

або опосередкованої взаємодії та відображає внутрішню позицію суб'єкта, 

зумовлену прогнозованою оцінкою результатів цієї взаємодії [73]. 

У структурі життєво значущих відносин особистості учені традиційно 

виокремлюють ставлення до світу, ставлення до інших людей і ставлення до 

себе (Б. Ананьєв, В. М'ясищев, С. Рубінштейн та ін.). У дослідженнях 

феномену довіри науковці також виокремлюють три основних типи довіри: 

довіру до себе, довіру до світу та довіру до інших людей. Аналіз вивчення 

довіри в різних напрямах психологічної науки показує, що довіра до себе є 

предметом психотерапевтичних та психокорекційних практик і процедур, 

довіра до світу - базовою спрямованістю особистості, довіра до інших людей 

- складовою соціально-психологічного аналізу [140, с. 44]. 

Загальна соціально-психологічна структура довіри містить такі 

елементи: суб'єкт та об'єкт довіри, ситуацію довіри, суб'єктні, об'єктні та 

ситуаційні фактори довіри, взаємодію, діяльність, результат діяльності, 

об'єктні відносини, предмет діяльності і предмет довіри, взаємини, актуальну 

довіру та зв'язки між наведеними складовими [32, с. 133]. 

Суб'єктами довіри є окрема особистість, соціальна група, суспільство в 

цілому. Об'єктами довіри можуть бути конкретні люди, групи, організації, 

соціум, різноманітні феномени та явища матеріального і нематеріального 

світу, навколишній світ. Відповідно можна виокремити такі види довіри: 

особистісну та міжособистісну, групову та міжгрупову, суспільну, 

персоніфіковану і неперсоніфіковану, формальну та неформальну. 



44 

ЕМОЦІЙНИЙ 
КОМПОНЕНТ 

емоційне оцінювання 
об'єкта довіри, 
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про об'єкт довіри 

Рис. 1.1. Структура довіри як соціально-психологічного ставлення 

Складовими когнітивного компонента є уявлення про себе, іншого 

учасника довірливих відносин, умови взаємодії та очікування, пов'язані з 

поведінкою партнера [61, с. 56]. У структурі довіри когнітивний компонент є 

динамічним та зумовлений досвідом спілкування суб'єкта, постійним 

набуттям нових знань і соціальною ситуацією. 

Емоційний компонент полягає в емоційному оцінюванні взаємодіючих 

сторін і самого процесу взаємодії: загальному враженні суб'єкта про об'єкт 

довіри, приязні, зацікавленості, єдності поглядів і позицій. Так, В. Позняков 

вважає, що саме емоційний компонент як сукупність суб'єктивних 

переживань, емоційно забарвлених суджень, уявлень та оцінок формує 

емоційну валентність і модальність психологічних відносин [112, с. 19]. На 

думку Л. Гозмана, ступінь виразності емоційного компонента може бути 

одним із критеріїв типологізації міжособистісних відносин. У ділових 

відносинах емоційний компонент виражений у меншому ступені, в особистих 

(симпатія, любов) постає найважливішим та об'єктивно визначає подальший 

розвиток взаємодії [29, с. 8]. 

В дослідженнях сучасних учених структуру довіри як соціально-

психологічного ставлення представлено переважно трьома основними 

компонентами: когнітивним, емоційним та поведінковим (рис.1.1). 
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Поведінковий компонент полягає у готовності суб'єкта до вчинення 

певних довірчих дій стосовно об'єкта, самого себе та умов, які склалися, 

наприклад, готовності до пожертви власними інтересами заради підтримки 

певного рівня довіри. 

У науковій літературі функції довіри, описані в достатній кількості, 

різняться залежно від досліджуваних аспектів життєдіяльності суб'єктів. 

Дослідники виокремлюють такі функції довіри: забезпечення спільної 

діяльності (підтримання, сприяння діяльності; основна функція), інтегруючу 

(забезпечення соціальної єдності, спільності, цілісності на різних рівнях 

суспільства), комунікативну (забезпечення певного рівня комунікації 

індивідів соціальних груп відповідно до досягнутого рівня довіри), 

інтерактивну (забезпечення взаємодії), перцептивну (формування 

перцептивної установки на сприйняття певної ситуації на основі наявного 

рівня довіри), редукуючу (зведення складної системи відносин до однієї 

їх складової - величини актуальної довіри), управлінську (використання 

довіри як управлінського ресурсу), передбачувальну (прогнозування 

розвитку взаємодії між суб'єктами залежно від рівня прояву або досягнутого 

рівня довіри), детермінуючу (забезпечення підвалин для прояву інших 

відносин), ефективізуючу (підвищення ефективності взаємодії), стабілізуючу 

(забезпечення стабільності відносин), психологічну (зниження рівня 

напруженості та стресу у відносинах) [8, с. 39-41; 63, с. 39-40]. 

В окремих дослідженнях перелік функцій доповнено компенсаторною 

(компенсація в напружених ситуаціях за допомогою набутого досвіду 

соціальної взаємодії) та компліментарною (доповнення наявних 

формалізованих і правових регуляторів взаємовідносин) функціями, 

об'єднаними в інструментальні (обслуговуючі) соціально-психологічні 

функції довіри. Основними функціями названо такі: пізнання та 

самопізнання; забезпечення взаємодії зі світом і захисту від небажаного 

впливу; зумовленість самоорганізації суспільства; формування та 

відтворення соціальних відносин і соціальної структури; самовизначення 
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суб'єкта; оптимізація соціальної взаємодії; забезпечення емоційного 

комфорту; психологічне полегшення [61 , с. 82-83]. 

На рівні особистості серед функцій довіри виокремлюють: пізнання, 

зворотний зв'язок у процесі самопізнання, забезпечення взаємодії, обмін, 

психологічне зближення та поглиблення взаємин [47, с. 34; 133, с. 78]. 

Фундаментальними функціями довіри учені вважають пов'язаність 

людини зі світом в єдину систему, створення ефекту цілісності буття 

людини, сприяння виникненню ефекту цілісності особистості, встановлення 

міри відповідності поведінки людини, прийнятого рішення, цілей, 

поставлених завдань до світу та самої себе [140, с. 235]. 

Отже, аналіз соціально-психологічних функцій довіри, наведених у 

науковій літературі, дає змогу згрупувати їх за особистісним, 

міжособистісним та соціальним рівнями. На кожному із них довіра регулює 

свідомість і поведінку особистості, групи та суспільства відповідно. 

Таким чином, проведений теоретичний аналіз психологічних 

досліджень феномену довіри вказує на його складність, багатогранність та 

комплексність. Поняття «довіра» має чимало синонімів та суміжних понять, 

проте характеризується певними особливостями. Розгляд наукових підходів 

до вивчення довіри як соціально-психологічного феномену показує, що 

науковці визначають довіру насамперед як ставлення. Структура довіри як 

соціально-психологічного ставлення переважно містить три основні 

компоненти: когнітивний, емоційний та поведінковий. 

На нашу думку, довіра полягає в особливому ставленні суб'єкта до 

об'єкта довіри, що виникає внаслідок безпосередньої або опосередкованої 

взаємодії та відображає внутрішню позицію суб'єкта, зумовлену 

прогнозованим позитивним оцінюванням результатів такої взаємодії. 

Водночас (у цьому ми солідарні з І. Антоненко) довіра є певним станом 

суб'єкта довіри, який визначено перебігом актуальних психічних процесів, 

спричинених ситуацією довіри [67; 68]. 
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1.2. Психологічні особливості розвитку довіри в міжособистісних 

відносинах 

Необхідною передумовою задоволення потреб людини є взаємодія з 

іншими людьми, однією з найважливіших форм якої є спілкування. У процесі 

спілкування люди досягають взаєморозуміння, набувають здатності 

прогнозувати поведінку один одного за певних обставин [17, с. 6]. На думку 

багатьох дослідників, кожному актові людської взаємодії завжди притаманна 

відповідна міра довіри. Зокрема, К. Хорошилова наголошує, що 

комунікативні процеси взаємодії людей неможливі без довіри, адже саме 

довірче спілкування є основою всіх можливих шляхів зближення людини з 

людиною [159, с. 12]. Польський психолог Є. Мелибруда наголошує, що 

«довіра породжує у відповідь довіру... Довіра - завжди ризик, без якого 

немає справжнього взаєморозуміння» [30, с. 113]. Довіра є головною умовою 

розвитку позитивних міжособистісних відносин: довірчі взаємини 

зменшують психологічні бар'єри під час спілкування, допомагають людині 

швидше адаптуватися, пристосуватися до оточення. 

Проблему довіри в міжособистісних відносинах висвітлено в низці 

зарубіжних [11; 114; 138; 139; 185; 187] та українських [39; 161; 172; 174; 175] 

наукових джерел. Хоча значущість довіри як соціально-психологічного 

феномену в міжособистісних відносинах беззаперечна, проте недостатньо 

висвітленими залишаються питання розвитку відносин довіри в системі 

міжособистісних взаємин, умов їх виникнення та закономірностей 

функціонування. 

Процес безпосередньої взаємодії між людьми можна описати за 

допомогою поняття «міжособистісні відносини». На думку Є. Ільїна, 

міжособистісні відносини - це відносини, що складаються між окремими 

людьми, супроводжуються переживанням емоцій та відображають 

внутрішній світ людини [48, с. 194]. Відмінною рисою міжособистісних 

відносин є наявність взаємності, відповідного ставлення. Так, 
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С. Духновський зауважує, що поняття «міжособистісні» вказує не тільки на 

те, що суб'єктом відносин є інша людина, а й на взаємну спрямованість 

відносин, що відрізняє міжособистісні відносини від самоставлення, 

ставлення до предметів, міжгрупових відносин. Учений зазначає, що поняття 

«взаємовідносини» можна вважати синонімом міжособистісних відносин, 

тому що неможливо уявити міжособистісні відносини без взаємин між 

людьми [33, с. 9, 11]. 

У більшості визначень поняття «міжособистісні відносини», наведених 

у психологічній літературі, вказано на наявність спільної діяльності, яка є 

провідною не лише для початку відносин, а й для їх подальшого розвитку. 

Спільна діяльність визначає специфіку відносин між людьми, особливості їх 

сприйняття та розуміння один одного, міжособистісну комунікацію [33, 

с. 11]. Взаємовідносини ґрунтуються на певних спонуканнях (інтересі, 

розумінні необхідності взаємодії, співпраці, спілкування), передбачають 

певну поведінку, мають чуттєво-емоційне забарвлення, передбачають 

пізнання суб'єкта відносин, а також прояв волі (витримки за відсутності 

взаєморозуміння, володіння собою в конфліктній ситуації) [151, с. 23]. 

Складовими міжособистісних відносин вважають «Я»-бажане та «Я»-

усвідомлене суб'єктів відносин, суб'єктивну позицію людини, її життєвий 

досвід, а також поведінкові характеристики [33, с. 13]. 

Людське спілкування обов'язково супроводжується певною мірою 

міжособистісної довіри. Узагальнюючи напрацювання учених, які 

досліджували різні аспекти міжособистісних відносин, І. Балуцький 

зауважує, що між рівнем їх розвитку та рівнем довіри суб'єктів вбачається 

прямолінійна залежність: чим більше розвинені відносини між індивідами, 

тим більшою мірою індивіди довіряють один одному; чим більшу міру 

довіри виявляють індивіди один до одного, тим глибші відносини виникають 

між ними [12, с. 24]. Саме довіра є системотвірним фактором спільності 

«Ми», тобто необхідною умовою встановлення зв'язку між людьми 

незалежно від підстав - спільної діяльності, узгодженого вирішення завдань 
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чи в інших ситуаціях [140, с. 188]. Водночас спільна діяльність, з одного 

боку, неможлива без довіри, з іншого - сприяє встановленню довірливості у 

відносинах. 

За допомогою довіри людина орієнтується в соціальному оточенні та 

фіксує своє положення серед інших людей, встановлюючи, таким чином, 

певний тип спілкування, відносин і взаємодії з ними [151 , с. 42]. Довіра, крім 

того, надає людині можливість зберегти стійкі позитивні відносини з 

партнером, а ситуативна довіра до іншої людини забезпечує оптимальну 

конструктивну взаємодію в межах окремої ситуації [46, с. 52]. Таким чином, 

процес розвитку довіри до іншої людини невід'ємно пов'язаний із ґенезою 

міжособистісних відносин. 

В міжособистісних відносинах ступінь прояву довіри суб'єкта (того, 

хто довіряє) об'єктові (тому, кому довіряють) залежить від ряду факторів та 

умов. 

Дослідники виокремлюють такі фактори, що визначають актуальний 

рівень довіри: 

суб'єктні - визначаються особливостями суб'єкта довіри, а саме рівнем 

базисної довіри (типом особистості), досвідом довіри, постійними і 

тимчасовими зовнішніми та внутрішніми характеристиками (станом 

емоційної і когнітивної сфери, станом здоров'я); 

об'єктні - стосуються об'єкта довіри з урахуванням особливостей 

суб'єктної перцепції (зовнішні і внутрішні, постійні і тимчасові, атрибутивні 

і випадкові); 

фактори середовища - включають постійні умови зовнішнього 

середовища, які впливають на рівень довіри; 

ситуативні - характеризують змінні умови середовища, які впливають 

на актуальний рівень довіри в поточній ситуації [8, с. 35, 39; 47, с. 39]. 

Розрізняють кількісні та змістові характеристики довіри в 

міжособистісній взаємодії [48, с. 42-43]. Кількісними характеристиками 

довіри вважають: 
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міру (ступінь) - кількісну величину довіри іншій людині (повну довіру, 

високу довіру, низьку довіру); 

парціальність - повноту довіри до іншої людини (наприклад, довіри до 

професійних якостей у поєднанні з недовірою до людських якостей); 

динамічність - збільшення або зменшення рівня довіри залежно від дій 

(поведінки) іншої людини. 

Змістовими характеристиками довіри є: 

вибірковість змісту - характеризує обсяг інформації, яку суб'єкт 

довіряє іншій людині; 

безпека - характеризує потенційні наслідки довіри до іншої людини 

(наскільки безпечною для суб'єкта довіри є його відкритість); 

значущість довіри - ситуативна корисність. 

Разом із факторами, що впливають на актуальний рівень довіри у 

взаєминах, виокремимо і найбільш значущі детермінанти довіри. 

Важливу роль у формуванні ставлення особистості до інших індивідів 

відіграють ціннісні орієнтації. Вони є основою поглядів та переконань 

людини, утворюють установки, визначають спрямованість її активності. У 

міжособистісних відносинах процес сприйняття партнера характеризується 

як оцінюванням його властивостей відповідно до власної системи цінностей, 

так і оцінюванням схожості ціннісних орієнтацій (як ставлень особистості до 

людських цінностей) загалом. Відповідність характеристик індивіда, якого 

сприйють, «ціннісним психологічним стандартам» людини сприяє прояву 

привабливості, симпатії, взаєморозуміння, встановленню передумов для 

довірчих відносин. 

Цінності впливають на характер та вподобання особистості, 

визначають мотиви її поведінки та діяльності, формують життєву позицію і 

допомагають фіксувати своє положення у світі. Через сталу систему 

цінностей відбуваються суб'єктивізація відносин із навколишнім 

середовищем і суспільним довкіллям, ефективне задіяння особистості у 

сферу багатоаспектної взаємодії з ними [91, с. 464-465]. На думку 



51 
американських психологів, цінності слугують керівними принципами в житті 

людини, стандартами під час оцінювання людей, дій та подій [190, с. 566]. 

Цінності є основою формування й розвитку ціннісних орієнтацій 

людини. Найуживанішими у психологічній літературі є визначення ціннісних 

орієнтацій особистості через категорії «установка», «спрямованість», 

«відносини». На думку М. Обозова, ціннісні орієнтації достатньо близькі за 

змістом із поняттям «атитюд» (соціальна установка) та фактично є 

ставленням, детермінованим потребами, мотивами, спрямованістю 

особистості. Учений наголошує, що без індивідуальних потреб, мотивів, 

спрямованості, установок, ціннісних орієнтацій не може існувати 

психологічної (суб'єктивно-особистісної) включеності особистості в 

суспільні відносини [101, с. 16]. Ціннісні орієнтації є важливим фактором, що 

детермінує формування ставлення до іншої людини [61, с. 251]. 

Заслуговує на увагу думка В. Познякова, який вважає за доцільне до 

традиційної «тріади» компонентів у структурі психологічного ставлення 

(когнітивного, емоційного та поведінкового), додати ще один - ціннісний, що 

виявляється в оцінюванні об'єкта на підставі суб'єктивної ієрархії значущих 

для особистості цінностей. Учений зауважує, що оцінний аспект є 

центральною атрибутивною ознакою феномену ставлення. Залежно від 

критеріїв або підстав для психологічної оцінки, яку суб'єкт надає об'єкту, 

ставлення може мати вигляд не тільки емоційної або раціональної оцінки, а й 

ціннісної, яка ґрунтується на співвідношенні об'єкта оцінювання та його 

зв'язку із суб'єктом, його системою цінностей. Схожість або відмінність 

психологічного ставлення суб'єктів до тих самих об'єктів зумовлена 

схожістю або відмінностями у соціальних критеріях (цінностях, нормах, 

уявленнях) [111, с. 169-170; 112, с. 8]. 

Сукупність ціннісних орієнтацій визначає змістовий аспект 

спрямованості особистості і є внутрішньою основою її ставлення до 

дійсності, а також поведінки. Ціннісні орієнтації істотно впливають на 

мотивацію поведінки, інтереси, стиль мислення особистості [121, с. 235]. 
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Таким чином, ціннісні орієнтації - важливий компонент структури 

особистості, що регулює її мотивацію та поведінку. Система цінностей 

особистості є невід'ємною складовою внутрішньоособистісних та 

міжособистісних відносин. У взаєминах між людьми ціннісні орієнтації 

відіграють роль підстав, стандартів для оцінювання іншої людини: 

властивості об'єкта по взаємодії сприймаються крізь призму суб'єктивних 

цінностей. 

Схожість у ціннісних орієнтаціях позитивно впливає на міжособистісні 

відносини. Деякі науковці вказують на наявність взаємозв'язку між ступенем 

збігу у ціннісних орієнтаціях індивідів та розвитком довірчих взаємин між 

ними. Близькість соціальних установок, ціннісних орієнтацій та поглядів 

позитивно впливають на розвиток атракції на початковому етапі розвитку 

відносин між людьми [29, с. 63-64]. Наявність схожості в ціннісних 

орієнтаціях викликає більшу згоду між людьми у їх ставленні до світу, інших 

людей, самих себе, є необхідною умовою розвитку довіри в системі 

міжособистісних відносин [4, с. 23; 12, с. 64; 101, с. 73]. 

Інші дослідники наголошують на значущості ціннісних орієнтацій у 

регуляції поведінки суб'єкта, вказуючи на них як основу оцінювання 

навколишньої дійсності, що детермінує схильність особистості до певної 

соціальної активності [61, с. 252]. Так, Г. Джонс та Дж. Джорж зазначають, 

що цінності забезпечують стандартами довіру, якої люди намагаються 

досягти під час взаємодії з іншими: індивіди переносять власну систему 

цінностей на партнерів в очікуванні відповідної поведінки [184, с. 532]. 

Другою детермінантою довіри є безпека вчинків, поведінки об'єкта 

стосовно до суб'єкта [12, с. 64]. Дотримання визначених норм і правил 

взаємодії, виконання зобов'язань сприяють формуванню у суб'єкта 

впевненості у безпеці об'єкта відносин, дають змогу послабити пильність. 

Реальна або потенційна небезпека у взаємовідносинах деструктивно впливає 

на рівень довіри між індивідами, призводить до конкурентної поведінки та 

конфліктів. 
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Третьою вагомою детермінантою довіри у взаємовідносинах 

дослідники вважають впевненість у надійності іншої людини [4, с. 23]. 

Почуття впевненості щодо об'єкта довіри формується переважно на підставі 

спільного досвіду попередньої взаємодії, а також позитивних характеристик і 

відгуків про нього. Персоніфікованими маркерами надійності зазвичай 

вважають передбачуваність, чесність, порядність і компетентність людини, 

яку сприймають. 

Цікавою є думка Ю. Ельстера, який виокремлює чотири підстави для 

встановлення надійності партнера: минулу поведінку, стимули, знаки та 

сигнали [166, с. 355-356]. Як минулу поведінку розуміють виконання 

зобов'язань, чесність, утримання від брехні. Стимули передбачають надання 

переваги виконанню взятих на себе зобов'язань, підтриманню репутації, 

утриманню від порушення встановлених норм через усвідомлення наслідків 

ймовірної втрати довіри та застосування певних санкцій. Знаки (справедливо 

або помилково) характеризують соціально-психологічні особливості 

індивідів: стать, вік, національність, суспільно-професійний статус тощо. 

Сигнали є формами поведінки людини, що вказують на її надійність. 

Аналізуючи динаміку міжособистісної довіри, П. Штомпка 

виокремлює первинний і вторинний рівні цього феномену. Спочатку довіра 

до іншої людини формується на основі первинного імпульсу довіри. На 

цьому етапі визначальними є характеристики зовнішності та поведінки 

об'єкта довіри, а також його статусні і соціально-рольові позиції [165, с. 177¬ 

198]. Відкриті для спостереження характеристики людини є детермінантами 

атракції, яка виникає за принципом схожості. Надання переваги схожим 

людям пов'язане із намаганням забезпечити собі психологічну безпеку та 

комфортність спілкування: людину в такому разі вважають більш зрозумілою 

та передбачуваною [29, с. 45, 61-63]. Надалі, на думку П. Штомпки, 

набувають значення такі фактори, як репутація, відгуки інших, рекомендації. 

Первинний імпульс довіри залежить також від соціальних уявлень, 

установок, стереотипів та упереджень стосовно різних соціальних груп. На 
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думку В. Знакова, типова особливість психології людини полягає в тому, що 

під час пізнання інших людей її ціннісно-смислова позиція найбільш чітко 

виявляється у стереотипних уявленнях про психологічну своєрідність 

особистості конкретного суб'єкта або групи людей [44, с. 133]. Стереотипи, 

актуалізовані у свідомості особи, відіграють важливу роль під час 

формування враження про іншу людину, особливо за наявності інформації 

про суспільно-професійний статус оцінюваної особистості. Соціальна роль, 

приписувана людині, позначається на наборі якостей, якими наділяють її інші 

люди. Водночас значну роль у процесі сприйняття соціально-рольової 

позиції об'єкта довіри відіграватимуть еталони-вимоги, сформовані в людини 

протягом життя. Під час пізнання людьми один одного вони виконують 

функцію «мірила» для оцінювання оточуючих: відбувається процес 

порівняння рівня розвитку певних якостей особистості з вимогами 

конкретного виду діяльності [17, с. 120-121, 130-132, 159-160]. 

Таким чином, перший рівень міжособистісної довіри залежить 

переважно від суб'єктних та об'єктних факторів. На цьому рівні людина 

аналізує доступні для сприйняття соціально-психологічні характеристики 

партнерів по взаємодії, формує раціональну та емоційну готовність до 

довірчих дій. 

Вторинний рівень у структурі довіри визначається контекстуальними 

та ситуативними чинниками, які сприяють або перешкоджають довірі. 

Важливими чинниками є також повнота і доступність інформації про 

учасників взаємодії, наприклад, зрозумілий і чіткий статус іншої людини, 

прозорість структури та діяльності організації. 

Третинний рівень у структурі довіри ґрунтується не на враженнях або 

імпульсах, а на раціональному оцінюванні дій людини, що викликає або не 

викликає довіру [165, с. 177-198]. Важливу роль на цьому етапі відіграє 

власне інтерпретація суб'єктом причин та мотивів поведінки об'єкта довіри -

каузальна атрибуція. Загальну схему, що розкриває структуру процесу 

каузальної атрибуції, запропонували Е. Джонс і К. Девіс [118, с. 26]. За їх 
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уявленням, індивід у приписуванні причин поведінки іншій людині 

відштовхується від наслідків реальної поведінки, яку спостерігає, аналізує її 

внутрішні детермінанти й особистісні якості, на яких ґрунтується така 

поведінка. Ланцюг причинно-наслідкових висновків містить низку елементів: 

наслідки - поведінка (дія) - знання і здібності - наміри - властивості 

особистості. Учені зазначають, що саме у такій послідовності відбувається 

пізнання однією людиною причин поведінки іншої. На нашу думку, у процесі 

сприйняття іншої людини причинна інтерпретація її поведінки індивідом 

істотно впливає на динамічність довіри: рівень довіри може збільшуватись 

або зменшуватись. 

Таким чином, довіра відіграє важливу роль у міжособистісних 

відносинах, будучи головною умовою розвитку позитивних взаємин, 

своєрідним фундаментом та невід'ємним атрибутом людського спілкування. 

Довірчі взаємовідносини характеризуються комфортністю спілкування, 

взаєморозумінням, психологічною близькістю і безпекою. Актуальний рівень 

міжособистісної довіри визначається суб'єктними, об'єктними, 

ситуативними факторами та факторами середовища. Найбільш значущими 

детермінантами довіри у взаєминах є ціннісні орієнтації, оцінки та установки 

суб'єктів; безпека вчинків та поведінки об'єкта стосовно суб'єкта; 

впевненість у надійності іншої людини [66; 79]. 

1.3. Довіра як соціально-психологічна потреба особистості 

військовослужбовця в бойових умовах 

У психологічній літературі умови діяльності людини охарактеризовано 

поняттями «звичайні», «складні», «особливі», «екстремальні», 

«надекстремальні» тощо. Аналіз різноманіття визначень і понять дав змогу 

дослідникам виокремити напрями їх класифікації за такими критеріями: 

вивчення об'єктивних факторів впливу, дослідження ставлення суб'єкта до 
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цієї стимуляції та дослідження переважного компонента стану, що виник [36, 

с. 61-62; 77]. 

На думку Б. Смирнова, особливі умови завжди пов'язані з впливом 

екстремальних факторів, а різницю між особливими та екстремальними 

умовами діяльності слід визначати за ступенем їх періодичності, частоти 

виникнення і тривалості. Учений зазначає, що особливі умови діяльності 

характеризуються епізодичною дією екстремальних факторів, а екстремальні 

(як гранична форма особливих умов) - постійною [142, с. 6, 213]. 

У класифікаційній схемі екстремальних видів діяльності для бойової 

діяльності максимально виразними є характеристики екстремальності. За 

ступенем небезпеки для життя та здоров'я людини, напруження її духовних, 

психічних і фізичних можливостей з нею не може зрівнятися жоден інший 

вид діяльності. 

Серед факторів бою, що створюють обстановку надзвичайної 

екстремальності, найбільш значущими є такі: 

1. Нормативно задана примусова схема дій військовослужбовця в 

бойовій обстановці. Військовослужбовець в бою зобов'язаний продовжувати 

виконання бойового завдання, долаючи опір своєї природи, потужних 

вроджених регуляторів активності. 

2. Особлива активність, спрямованість і непередбачуваність бойових 

чинників. Бойова діяльність характеризується спеціальною активною 

спрямованістю екстремальних чинників проти людини, поєднанням 

різноманітних загроз, постійністю дії загрозливих факторів. 

3. Участь військовослужбовців у жорстокому насильстві щодо 

противника. Метою військовослужбовця в бойових діях є фізичне знищення 

противника, його бойової техніки, систем озброєння, об'єктів. Однак, часто 

внаслідок бойових дій страждає цивільне населення. З огляду на це, у 

бойовій діяльності широкі соціальні мотиви представлені у згорнутому 

вигляді та не завжди усвідомлені військовослужбовцями, що спричиняє 

розвиток у них гострого внутрішньоособистісного конфлікту. 
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4. Фактичний розрив соціальних зв'язків з найближчим соціальним 

оточенням, рідними та близькими [120, с. 28-30]. 

Таким чином, як бойові ми розуміємо такі умови діяльності, за яких 

характеристики екстремальності виражені максимально та супроводжуються 

постійною дією специфічних стрес-факторів бойової обстановки. Безумовно, 

дія стрес-факторів бойових умов на військовослужбовців, які належать до 

різних родів військ (сил) збройних сил, та відповідно перебувають на 

неоднаковій відстані до противника (лінії безпосереднього збройного 

зіткнення), різнитиметься за видом, періодичністю, частотою, тривалістю 

впливу, а також ступенем інтенсивності. 

Участь у бойових діях є специфічним життєвим досвідом, який 

викликає істотні зміни у смисловій сфері особистості: відбувається 

формування унікальної системи цінностей військовослужбовця, яка 

забезпечує виживання в екстремальних умовах, змінюється значущість 

окремих цінностей, що приводить до зміни в загальній структурі цінностей 

[124, с. 162]. Зміни в ціннісно-смисловій сфері військовослужбовців під час 

бойових дій можуть бути як негативними, так і позитивними. На соціально-

психологічному рівні позитивні зміни виявляються у зростанні єдності, 

згуртованості, організованості військового колективу, консолідації, 

орієнтації на лідера, зростанні почуття групової спільності, солідарності, 

«фронтового братерства», у спільному переживанні групою певних 

емоційних станів [125, с. 63]. 

Невід'ємним атрибутом вищезазначених феноменів є довіра. Так, 

М. Варій зазначає, що внаслідок зародження у свідомості воїнів почуття 

довіри та симпатії до товаришів по службі формуються позитивні 

міжособистісні відносини. Їх основою є взаємні, переважно емоційні реакції, 

які трансформуються у стійкі та міцні почуття товариства, взаємної 

прив'язаності та міцної дружби [23, с. 98-99]. 

Довіра відіграє значущу роль у групових процесах військового 

підрозділу, зокрема формуванні психологічного клімату, згуртованості, 
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лояльності. Позитивний психологічний клімат військового підрозділу 

характеризується пануванням довіри, високою вимогливістю у поєднанні з 

конструктивною критикою, обговоренням питань, що стосуються усього 

колективу. Такий клімат сприяє високим результатам діяльності, відсутності 

напруженості у відносинах, конфліктності між командирами та підлеглими, 

між товаришами по службі [51, с. 96; 108, с. 134]. 

У бойових умовах міжособистісні відносини військовослужбовців 

виходять на тісніший та глибший рівень. Під час виконання бойових завдань 

військовослужбовцям доводиться довіряти один одному своє життя, тому 

взаєморозуміння, взаємодопомога, довіра у взаєминах, єдність дій та 

визнання за членами військового колективу права приймати відповідальні 

рішення в екстремальних ситуаціях формують сприятливий психологічний 

клімат у підрозділі. 

Взаємна довіра між військовослужбовцями та до свого командира є 

також чинником згуртованості бойового підрозділу [107, с. 129, 192]. 

Водночас високий ступінь привабливості групи, симпатія в міжособистісних 

взаєминах, ціннісно-орієнтаційна єдність позитивно впливають на 

згуртованість, сприяють формуванню довірчих відносин між 

військовослужбовцями. В цьому контексті довіра підвищує згуртованість 

військового колективу, що, в свою чергу, сприяє формуванню більш 

довірливих відносин. 

Довіра у взаєминах сприяє формуванню відданості 

військовослужбовців військовому підрозділу. Результати досліджень низки 

учених показують, що довіра до керівника і колег є предиктором 

організаційної прихильності та розвитку у персоналу мотивації до 

професійної діяльності [41, с. 102; 90, с. 106-107]. Зокрема, О. Зімовін, 

досліджуючи мотиваційні предиктори лояльності персоналу, виокремлює 

серед них три найбільш значущі: відносини, структуру та владу. Учений 

зазначає, що предиктор «відносини» є найпотужнішим: конструювання 

образу спільного майбутнього визначає насамперед глибокі, відверті, 
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сповнені довіри, підтримки та поваги взаємини з керівниками та колегами. 

Вказані мотиваційні предиктори відповідають трьом вимірам онтологічної 

безпеки: приєднанню, відкритості та контролю. Лише той працівник, потреба 

якого в онтологічній безпеці задоволена за всіма трьома вимірами, може 

будувати спільний для себе й організації образ майбутнього, який і 

визначатиме лояльність. Для підвищення лояльності персоналу керівникові 

слід розвивати взаємини і позитивні зв'язки між колегами, формувати 

прозорість організаційної комунікації та довіру членів організації один до 

одного [43, с. 202-204]. 

Одночасно з формуванням організаційної лояльності у 

військовослужбовця виникає певна система внутрішніх зобов'язань перед 

підрозділом, в якій можна виокремити такі складові: 

емоційну, зумовлену необхідністю підтримання існуючої в підрозділі 

атмосфери довіри, товариства, взаємопідтримки та взаємодопомоги; 

моральну, пов'язану з відчуттям своєї належності до колективу, що 

полягає у побоюванні втратити довіру товаришів по службі, бути 

виключеним із певної діяльності; 

нормативну, що виявляється у відчутті певного обов'язку стосовно 

підрозділу, готовності до пожертви власними інтересами заради підтримки 

певного рівня довіри. 

Зниження рівня довіри між військовослужбовцями призводить до 

проявів підозрілості у відносинах, створення атмосфери постійної 

напруженості, що з часом може спричинити негативні наслідки: появу 

конфліктів, послаблення належного морально-психологічного стану, 

руйнування групової єдності та цілісності. 

Окремо зупинимося на ролі довірливих відносин безпосередньо в 

умовах збройного зіткнення. Під час бойових дій довіра між 

військовослужбовцями сприяє активності, рішучості та стійкості. Страх 

втратити довіру групи, опинитися в моральній ізоляції через боягузтво діє 
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сильніше за все і дає змогу солдату наважуватися на сміливі вчинки 

[52, с. 182]. 

Довіра забезпечує ефективність діяльності військовослужбовців: чим 

вища довіра, тим ефективніша взаємодія. За І. Антоненко, в цьому полягає 

ефективізуюча функція довіри [8, с. 41]. В умовах дефіциту часу, високий 

рівень довіри між військовослужбовцями сприяє підвищенню ефективності 

обміну інформацією: зменшенню часу на комунікацію, спрощенню процесу 

отримання необхідних роз'яснень, швидшому переконанню в необхідності 

виконання певних дій. Під час виконання спільних завдань у ситуаціях 

невизначеності та ризику довіра є одним із чинників, що зумовлює прийняття 

рішень військовослужбовцем: він обирає оптимальний, на його думку, 

варіант, покладаючись на власні професійні знання або довіряючи досвіду 

товариша по службі. 

Як раніше зазначено, бойові умови характеризуються постійним 

впливом на індивіда психотравмуючих чинників. На думку учених, у 

небезпечних ситуаціях поведінка військовослужбовців залежатиме не тільки 

від стану психіки, індивідуальної психологічної стійкості до впливу 

психологічних та фізичних навантажень, а й від рівня довіри до 

командування [146, с. 79]. 

Феномен довіри військовослужбовців до командира багато дослідників 

розглядають як один із факторів психологічної готовності 

військовослужбовців до виконання бойових завдань. Безумовно, спонукати 

до дій і компенсувати неналежну психологічну готовність 

військовослужбовців у бойовій обстановці мають командири підрозділів, 

адже довіра підлеглих до командира є першою умовою високого морального 

духу військ. Ізраїльські фахівці установили, що навіть тоді, коли віра у 

справедливість війни послаблюється, рівень морально-психологічного стану 

військовослужбовців може залишатися високим, якщо солдати довіряють 

своєму командиру [146, с. 68]. 
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На думку Р. Гала, головного психолога армії оборони Ізраїлю у 1969¬ 

1972 рр., у психологічній готовності солдатів до бойових дій слід виокремити 

такі головні чинники впливу: згуртованість підрозділу, довіру до командирів, 

впевненість у власних силах та виправданість війни [191, с. 153-159]. 

Результати дослідження, проведеного фахівцями-психологами Збройних Сил 

України, показують, що рівень довіри підлеглих до командирів (начальників) 

є одним із домінуючих факторів впливу на психологічну готовність 

військовослужбовців до виконання завдань за призначенням та пов'язаний з 

ефективністю військового управління [129, с. 4-8]. 

У бойових умовах довіра до командира є вагомою детермінантою 

поведінки військовослужбовців. Психіка воїна зазнає безлічі впливів: 

позитивних (сприяють мобілізації та зосередженню його фізичних і духовних 

можливостей, підвищенню бойової активності, сміливості, самовідданості), 

негативних (дезорганізовують бойову діяльність воїна, блокують доступ до 

наявних резервів організму, погіршують роботу нервової системи і психіки) та 

посередніх (не чинять помітного впливу на бойову поведінку) [123, с. 8]. Реакції 

військовослужбовців на вплив стресорів бойової обстановки залежать від 

низки факторів: індивідуально-психологічних особливостей, особистісних 

якостей, типу нервової системи, професійної та психологічної готовності до 

ведення бойових дій, специфіки та рівня мотивації, особливостей сприйняття 

бойових дій [42, с. 7]. Емпірично встановлено, що одним із показників 

ступеня готовності військовослужбовців до дій в екстремальних ситуаціях є 

рівень довіри до себе та інших: чим вищий зазначений рівень, тим вищою є 

готовність до дій у бойових умовах, більшими адаптаційні можливості та 

вищою толерантність до стресу [154, с. 14-15]. 

Довіра до командира відіграє значущу роль у формуванні впевненості 

військовослужбовців в успішному виконанні бойових завдань. На думку 

хорватських військових психологів, впевненість є результатом поєднання 

здобутого бойового досвіду, відчуття спроможності та довіри до командної 

структури [45, с. 56]. 
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В умовах, пов'язаних із виконанням бойових завдань, зменшується 

психологічна дистанція між підлеглими та командиром, посилюється 

орієнтація на сильного командира, керівника-лідера. За умов ефективного 

командування стресори бойової обстановки можуть спричиняти адаптивні 

стрес-реакції, які поліпшують виконання завдання військовослужбовцем чи 

підрозділом. Прикладами адаптивних стрес-реакцій можна вважати сильну 

особисту довіру, відданість, згуртованість як серед військовослужбовців, так 

і між командиром та підлеглими [107, с. 129]. У небезпечних стресових 

ситуаціях запускається механізм афіліації - прагнення до тіснішої взаємодії 

та взаємодопомоги. Довіра до командира як афіліативна потреба надає 

підлеглим почуття безпеки та підтримки, знижує тривогу та невпевненість. 

Серед дезадаптивних стрес-реакцій людини, яка пережила умови бою 

або перебуває в зоні бойових дій, науковці виокремлюють підвищену 

тривожність, підозрілість і недовіру [150, с. 20]. Особистісні соціально-

психологічні трансформації можуть проявлятися також у втраті впевненості в 

перемозі, довіри до товаришів по службі та командирів [123, с. 18-19]. 

Зазначимо, що недовіра до товаришів по службі та командира може бути не 

тільки реакцією на стресову ситуацію, емоційним розладом. За даними 

досліджень, для військовослужбовців, що мають попередній бойовий досвід, 

недовіра до командирів у бойовій обстановці є одним із головних стрес-

факторів [103, с. 98; 123, с. 23]. Це істотно впливає на психіку та поведінку 

військовослужбовців і надалі може призвести до негативних наслідків. 

Недовіра до командира, сформована у підлеглих ще за мирних умов, 

або втрата довіри за певних причин чи обставин безпосередньо під час 

ведення бойових дій можуть стати каталізаторами групових реакцій 

особового складу, зокрема проявів страху та паніки. Такої думки 

дотримується В. Ягупов, який зауважує, що недовіра до командира в умовах 

ведення бойових дій спричиняє прояви страху в особового складу, а втрата 

довіри до своїх керівників під час ведення бойових дій - виникнення чи 

посилення паніки серед військовослужбовців підрозділу [173, с. 134, 153]. 
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Учені зазначають, що організація ефективного керівництва та розвиток 

довіри до командирів є головними запобіжними заходами із недопущення 

негативних масових явищ у військових підрозділах [108, с. 102]. 

Таким чином, довіра є соціально-психологічною потребою особистості 

військовослужбовця, задоволення якої забезпечує нормальне функціонування 

його психіки в бойових умовах. Довіра до командира надає 

військовослужбовцю відчуття безпеки, знижує тривожність і невпевненість, 

підвищує толерантність до стресорів бойової обстановки, послаблює 

негативний вплив страху та паніки. 

Усвідомлюючи роль командира в підтриманні постійної бойової 

готовності підрозділу, важливість успішного виконання поставлених завдань, 

підлеглий має довіряти командирові, адже кожне прийняте командиром 

рішення в бойових умовах супроводжується підвищеною відповідальністю та 

може мати вирішальне значення. Довіра до командира є фактором, що 

позитивно впливає на рівень психологічної готовності військовослужбовця 

до виконання завдань за призначенням та детермінує бойову поведінку [69¬ 

71]. 

1.4. Командир як суб'єкт розвитку довіри у військовому підрозділі 

Як було зазначено раніше, однією з необхідних умов формування та 

розвитку міжособистісних відносин є довіра, що значно впливає на характер 

взаємин і ступінь близькості - віддаленості між суб'єктами відносин 

[33, с. 129]. 

Динаміка розвитку відносин довіри залежить від багатьох факторів, 

зокрема особистісно-суб'єктивних (особливостей суб'єкта довіри) та 

об'єктивно-ситуаційних (умов зовнішнього середовища та факторів 

конкретної ситуації). Безумовно, під час дослідження міжособистісної довіри 

вихідними вважають особистісно-суб'єктивні фактори, однак не слід 
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нехтувати і специфікою умов взаємодії, зокрема видами міжособистісних 

відносин, які визначають контекст розвитку відносин довіри. 

Дослідники виокремлюють такі види міжособистісних відносин: 

офіційні та неофіційні; ділові та особисті; раціональні та емоційні; 

субординаційні і паритетні [48, с. 194-195]. Офіційними (формальними) 

називають відносини, що виникають на посадовій основі та регламентуються 

статутами, настановами, наказами, законами, тобто це відносини, які мають 

правове підґрунтя. Ділові взаємовідносини виникають на підставі спільної 

діяльності людей, наприклад, службові відносини, що ґрунтуються на 

розподілі обов'язків між членами організації чи виробничого колективу. 

Відносини субординації охоплюють площину керівництва та 

підпорядкування, тобто це відносини між керівниками та підлеглими. 

У військових підрозділах офіційні взаємовідносини відіграють 

визначальну роль для формування всієї системи міжособистісних відносин. 

Діяльність військовослужбовців, їх взаємини вибудовуються відповідно до 

вимог військових статутів, наказів командирів та начальників, а 

міжособистісні відносини підлеглості встановлюються на основі принципу 

єдиноначальності та суворої субординації [144, с. 93]. Особливі умови 

діяльності, статутні взаємини, організація управлінської діяльності 

військових керівників різних рівнів значно впливають на процес 

професійного спілкування військовослужбовців, тому питання субординації 

та підпорядкування у взаємовідносинах підлеглих та командирів стають 

основною вимогою у спілкуванні [20, с. 68-71]. 

Безперечно, кожен рівень управлінської вертикалі характеризується 

посиленням детермінуючої ролі об'єктивних факторів професійної 

діяльності, що впливають на стиль керівництва командирів, їх переважний 

тип поведінки, стиль спілкування з підлеглими, самооцінку та оцінювання 

підлеглих. Водночас командири різних ієрархічних рівнів уособлюють 

очікування військовослужбовців у різних напрямах діяльності та зазнають 

постійного оцінювання як особистості та як виконавці соціальних ролей -
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посадові особи. За таких умов, усвідомлюючи тісну пов'язаність результатів 

цього оцінювання та рівня довіри підлеглих, командир військового 

підрозділу має аналізувати стани підлеглих, передбачати розвиток різних 

реакцій на свої дії, вміти створювати сприятливу атмосферу у 

взаємовідносинах. 

Розглянемо об'єктивно-ситуаційні чинники, які впливають на розвиток 

відносин довіри у військових підрозділах, через взаємодію в системі взаємин 

«командир - підлеглий» на різних ієрархічних рівнях. На нашу думку, 

першим чинником довіри до командира є його соціальний статус, 

сприйманий підлеглими як результат високого рівня професіоналізму та 

індивідуально-особистісних якостей керівника. Цю тезу підтверджують 

результати експериментальних досліджень низки учених, що показують 

достатньо великий вплив соціально-статусних «оцінних стереотипів», 

сформованих у людини протягом життя, на особливості сприйняття 

оцінюваної особи за наявності інформації про її суспільно-професійний 

статус [19, с. 29-30]. Дослідники зауважують, що соціальне положення та 

відповідний йому авторитет, як правило, цілком заслужені, що підвищує 

довіру до таких осіб [30, с. 40; 104, с. 160]. 

Другим чинником, що зумовлює довіру підлеглих до командира, є 

соціальна дистанція. Кожен рівень в управлінській вертикалі має свою певну 

специфіку: коло обов'язків посадової особи, рівень відповідальності, засоби 

та форми виконання повноважень, особливості взаємодії з підлеглими 

різного рівня службової ієрархії. Чим вищий рівень ієрархії колективу, тим 

ширший діапазон функцій керівника, складніша система управління, вища 

роль безособових, формально-знакових форм комунікації, слабші 

контактність і неформальні міжособистісні відносини. Навпаки, чим нижчі ці 

рівні, тим вужчий діапазон функцій, простіша система управління, менш 

ефективні є безособові форми комунікації та істотніша роль безпосереднього 

спілкування і неформальних відносин [50, с. 26]. 
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За таких умов можна припустити, що рівень довіри підлеглих до 

командирів різних рівнів управління буде змінюватися залежно від ступеня 

службової ієрархії. Отже, відбуватиметься поступове заміщення 

персоніфікованої довіри інституційною: командира вищого рівня підлеглі 

первинної ланки сприйматимуть як уособлення діяльності управлінської 

структури, яку він представляє. Це, зокрема, показують дані окремих 

наукових праць. За результатами емпіричних досліджень встановлено таку 

закономірність: суб'єктивна значущість довіри тим вища, чим менша 

соціальна дистанція між суб'єктом та об'єктом довіри. Наприклад, 

значущість довіри вища в міжособистісних відносинах порівняно з 

абстрактними та соціальними відносинами, всередині міжособистісних 

відносин значущість довіри найвища у близьких відносинах (100%) і 

послаблюється зі збільшенням соціальної дистанції: в ділових відносинах -

75%, між співробітниками організації - 56%, між підлеглими та керівниками 

- 49% [8, с. 42]. 

Третім чинником, який впливає на розвиток довіри до командира, є 

форма прояву комунікацій. У військових підрозділах це може бути 

спілкування, особистий контакт або безособова комунікація за допомогою 

технічних засобів. Зауважимо, що у розвитку довіри до командира 

психологічний аспект взаємодії не вичерпується лише міжособистісними 

відносинами. На думку дослідників, письмові накази, інструкції, директиви 

лише на перший погляд позбавлені особистісного змісту, але явно або 

приховано мають не тільки функціональний, а й психологічний, 

індивідуально-особливий зміст [50, с. 28-29]. Зайвий документообіг, 

неграмотна інструкція або безглуздий наказ містять вже не функціональний, 

не формально-службовий, а особистісний момент, який підтверджує 

соціально-психологічну значущість формального, безособово-

комунікативного фактора. В цьому контексті заслуговує на увагу 

сформульований польськими дослідниками Я. Косьтелеком та 

С. Ковалевським «закон ситуацій», суть якого щодо владного впливу 
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керівника на підлеглого проявляється таким чином: «Розпорядження має 

бути надано в такій формі, щоб здавалося очевидним, що це - логічний 

наслідок об'єктивно існуючої ситуації» [50, с. 80]. 

Отже, підлеглий військовослужбовець, отримавши наказ командира 

підрозділу, має бути впевнений у тому, що якщо сам би опинився на місці 

командира, то об'єктивні обставини змусили б його зайняти саме таку 

позицію та віддати розпорядження, яке він отримав. Прояв «закону ситуацій» 

виявляється в різних реакціях підлеглих на розпорядження та дії свого 

командира, однією з яких може бути зниження рівня довіри. 

Таким чином, розвиваючи довіру підлеглих до себе, командирові будь-

якого рівня управління не слід недооцінювати роль безособової комунікації, 

яка за силою психологічного впливу на військовий підрозділ або окремих 

військовослужбовців може перевершувати особистісні контакти. 

Четвертим чинником, який, на нашу думку, відіграє важливу роль у 

розвитку відносин довіри між командиром та підлеглими, є частота 

(інтенсивність) контактів як умова та форма міжособистісної взаємодії. 

Фактор контактності з підлеглими залежить від рангу командира: 

контактність у більшому ступені характерна для нижньої ланки 

управлінської ієрархії та в меншому ступені - для її вищих рівнів. Особисті 

контакти керівника з підлеглими створюють умови для взаємної довіри та 

зміцнення авторитету влади. Водночас, коли основою командних методів 

керівництва постає жорстке адміністрування, авторитет керівника може бути 

втрачений, а стиль впливу на підлеглих зменшує свою силу [109, с. 16-17]. 

Безумовно, контактність набуває позитивного значення лише у тісному 

взаємозв'язку з глибиною взаємодії, що, на нашу думку, є п'ятим чинником у 

розвитку довіри до командира. Як глибину взаємодії розуміють ефект 

взаємного соціально-інформаційного збагачення особистостей у процесі 

вирішення ними одного завдання або виконання спільної діяльності [50, 

с. 32-33, 189]. Одиничний, але психологічно сильний та емоційно 

заряджений контакт командира вищого рівня управління з підлеглими 
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найнижчої ланки може стати каталізатором певного психологічного настрою 

в підрозділі: створення атмосфери повної довіри до вищого командування 

або постійної напруженості та недовіри. Отже, частота контактів не завжди 

пропорційна рівню довіри підлеглих до командирів різного рівня управління: 

мінімальна їх кількість може впливати на рівень довіри ефективніше, ніж 

велика кількість механічних, безвпливових контактів. 

Таким чином, довіра як соціально-психологічний феномен у системі 

статусно-рольових міжособистісних відносин має певну специфіку. Серед 

психологічних особливостей довіри у системі взаємин «командир -

підлеглий» можна виокремити такі: 

поєднання довіри до суспільно-професійного статусу командира та 

міжособистісної довіри; 

заміщення міжособистісної довіри інституційною зі зміною 

(підвищенням) ступеня службової ієрархії; 

вплив специфічних об'єктивно-ситуаційних чинників, а саме статусу 

командира (займаної посади), рівня службової ієрархії, форми прояву 

комунікацій, інтенсивності контактів, рівня взаємодії під час контактів 

[78; 83]. 

Розглянемо безпосередньо процес формування та розвитку довіри 

підлеглого військовослужбовця до командира підрозділу. Вихідним у процесі 

формування довіри підлеглого до свого командира є враження від 

первинного етапу міжособистісного сприйняття. Військовослужбовець 

аналізує доступні для сприйняття характеристики командира (фізичні, 

демографічні, індивідуально-психологічні та соціально-психологічні) з 

урахуванням узагальненої інформації, отриманої раніше (відгуки, репутація, 

бойовий досвід, нагороди, заслуги тощо). Образ командира, сформований в 

уяві підлеглого під впливом першого враження, відіграватиме роль вихідного 

патерну поведінки. 

Одним із перших у процесі міжособистісної перцепції задіюється 

механізм інтерпретації: військовослужбовець несвідомо починає зіставляти 
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особистий досвід соціального пізнання зі сприйманням командира. Як 

зазначає О. Бодальов, кожного разу, коли одна людина сприймає іншу, 

відбувається зіставлення ознак, притаманних людині, яку сприймають, зі 

зразками-узагальненнями з досвіду того, хто сприймає [17, с. 52; 18, с. 78¬ 

79]. Сформований у процесі служби у свідомості підлеглого набір певних 

вимог до постаті командира утворює своєрідний еталон, у якому поєднані 

певні індивідуально-психологічні, морально-ділові та професійні якості 

керівника. Підґрунтям для цього еталону є ціннісні орієнтації, соціальні 

установки, стереотипи, суб'єктивні оцінки, погляди й упередження 

військовослужбовця. Зміст еталону постійно оновлюється під впливом 

набутого життєвого і професійного досвіду. 

Результатом суб'єктивного сприйняття та оцінки військовослужбовцем 

командира свого підрозділу, його відповідності «ідеальному портрету» 

керівника в уяві підлеглого є формування первинної довіри до нього. 

Водночас фіксація підлеглим певної схожості з командиром у рисах 

характеру, поглядах та поведінці, позитивне емоційне враження сприяють 

виникненню та розвитку атракції, підсилюючи первинну довіру. 

Надалі на розвиток довіри впливає ситуаційний контекст - вплив 

сталих у часі об'єктивних факторів (середовища) та динамічних факторів 

(конкретної ситуації). Серед факторів середовища можна виокремити такі: 

завдання підрозділу, специфіку діяльності; умови виконання підрозділом 

завдань за призначенням (повсякденні, начально-бойові, бойові); рівень 

формалізації відносин (відносини субординації); рівень налагоджених 

внутрішніх комунікацій між підлеглими та командиром; психологічний 

клімат у підрозділі. До ситуативних факторів належать власне специфіка 

ситуації взаємодії (акту взаємодії), дія різноманітних стресорів (у тому числі 

бойової обстановки) та інших чинників. 

Безумовно, враховуючи діадність взаємин, не слід залишати поза 

увагою низку суб'єктних факторів, пов'язаних з особливостями особистості 

самого військовослужбовця: рівень базисної довіри, довіри до себе, 
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попередній досвід довіри, стан емоційної та когнітивної сфери, готовність до 

певної поведінки і відносин. Результатом цього етапу є формування 

емоційно-когнітивної готовності підлеглого до довірчих дій, первинної 

довіри. 

На розвиток довіри підлеглого до командира значно впливають 

результати кожного акту взаємодії з командиром. Дослідники зауважують, 

що під час оцінювання індивідом окремих актів поведінки та всієї 

особистості людини у нього актуалізуються узагальнення, утворені не тільки 

у процесі спілкування з різними людьми, а й безпосередньо з цією людиною. 

Повсякденні взаємини приводять до того, що найчастіше застосовані способи 

поведінки в різних ситуаціях також починають виконувати для індивіда роль 

еталонів у ході оцінювання ним дій людини в майбутньому [17, с. 126]. Отже, 

кожен особистий або безособовий акт взаємодії підлеглого з командиром 

розширює безпосередні знання та уявлення про нього та впливає на рівень 

довіри. 

Крім того, на думку дослідників, довіра спирається не тільки на 

реальні, перевірені знання, а й на різноманітні атрибуції [100, с. 311]. 

Недостатній рівень налагоджених комунікацій за умов субординації та низка 

інших чинників спонукають військовослужбовця приписувати командиру 

ймовірні причини та мотиви його поведінки. Така причинна інтерпретація 

також істотно впливає на динамічність довіри. Зауважимо, що другий етап, 

як і перший, зумовлений дією факторів середовища та факторів конкретної 

ситуації. 

Отже, другий етап характеризується когнітивно-поведінковою 

регуляцією підлеглим довірчих відносин: раціональна оцінка поведінки та 

дій командира впливає на готовність військовослужбовця до вчинення 

певних довірчих дій, при цьому рівень довіри зазнає постійного корегування. 

На відміну від повсякденних умов діяльності, що характеризують 

військову службу як таку, виконання військовослужбовцем завдань у 

бойових умовах має всі ознаки екстремальності. Ситуаційний контекст у 
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розвитку відносин довіри між підлеглим та командиром у зоні бойових дій 

доповнюється низкою специфічних характеристик: наявністю перманентної 

потенційної загрози для життя, впливом стрес-факторів бойової обстановки, 

дефіцитом часу для прийняття рішень, підвищеною відповідальністю за свої дії, 

недостатністю і невизначеністю отриманої інформації, тривалою депривацією 

основних біологічних та соціальних потреб. Як зазначено раніше, участь 

військовослужбовця у бойових діях не тільки сприяє набуттю специфічного 

досвіду військової служби, а й зазвичай спричиняє зміни в його основних 

життєвих поглядах, принципах і цінностях. Отже, вимоги до еталонного 

образу командира також поступово оновлюються, набуваючи актуальніших 

рис. 

Таким чином, здійснений аналіз психологічних особливостей та 

процесу розвитку довіри в системі взаємин «командир - підлеглий» дає 

змогу виокремити в структурі довіри військовослужбовців до командира такі 

основні компоненти: когнітивний, емоційний та поведінковий. Основою 

когнітивного компонента є безпосередні знання й уявлення підлеглого про 

командира на основі спільного досвіду взаємодії. Емоційний компонент 

полягає в емоційному оцінюванні, виявленні приязні, прихильності до 

командира. Поведінковий компонент проявляється у реальній поведінці 

підлеглого, його готовності до довірчих дій. 

Довіра до командира тісно взаємопов'язана з низкою соціально-

психологічних феноменів: лідерством, авторитетом та харизмою. Розглянемо 

їх детальніше. 

Психологічні особливості бойової діяльності зумовлюють необхідність 

наявності у командира лідерських якостей. Високі організаторські здібності 

та професійні якості командира-лідера підвищують довіру підлеглих. 

Дослідники зауважують, що компетентність лідера запускає механізм 

інтерналізації: підлеглі починають сприймати його пропозиції як найкращий 

напрям для дій, думки та оцінки лідера вважаються надійними і такими, що 

заслуговують на довіру. Підсумком процесу інтерналізації є прийняття 



72 
підлеглими вимог лідера як своїх власних [134, с 286-287]. Таким чином, 

найуспішнішими лідерами стають ті командири, чий вплив ґрунтується на 

довірі підлеглих. 

Командир має бути керівником-лідером, який надихає підлеглих, 

мотивує їх, визначає напрям особистісного та професійного зростання. Під 

його керівництвом військовослужбовці досягають визначених результатів і 

посилюють почуття власної гідності. Командир-лідер мотивує підлеглих 

через власний приклад, ефективне спілкування, довіру, повагу й визнання 

досягнень особового складу [86, с 246]. На думку О. Хміляра, лідерський 

підхід характеризується прийняттям підлеглими вимог лідера без явного або 

прямого прояву влади. Здатність лідера впливати на людей дає йому 

можливість використовувати владу й авторитет, здобуті від підлеглих 

[58, с 7]. 

Виконання командиром владних повноважень невід'ємно пов'язане з 

його особистим авторитетом серед підлеглих. Авторитет має психологічну 

природу і формується на основі загальної зацікавленості підлеглих у 

керівникові та впевненості в його особливих здатностях [35, с. 11; 145, 

с. 309]. Ознаками авторитету є загальне визнання, довіра та повага з боку 

інших людей. Особі, яка має авторитет, завжди авансується довіра, її думка 

визнається вірною та сприймається іншими як керівництво до дії, їй надано 

право одноосібно приймати відповідальні рішення в умовах спільної 

діяльності [57, с. 50]. Отже, безумовною ознакою авторитету командира є 

довіра підлеглих. 

На думку М. Барановського, авторитет командира в екстремальних 

умовах військової служби тісно пов'язаний із феноменом харизми. Як 

харизму дослідник розуміє визнання за особистістю командира таких 

соціально-психологічних якостей, які викликають безумовну довіру, роблять 

його авторитет незаперечним. Учений зауважує, що найефективніше харизма 

командира впливає на військовослужбовців у бойових умовах [14, с. 35-36]. 

Харизматичні військові керівники мають сильний вплив і владу над своїми 
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підлеглими, що виявляють бажання ідентифікувати себе зі своїм кумиром. 

Між військовим керівником і підлеглими встановлюються взаємини, що 

базуються на високій довірі до нього та впевненості в його можливостях 

[158, с. 85]. 

Вагомим чинником впливу на розвиток довіри підлеглих є стиль 

керівництва командира - типова система способів і прийомів впливу на 

військовослужбовців. Цікавою є думка О. Матеюка, який зазначає, що рівень 

ефективності професійно-психологічного впливу військового керівника на 

підлеглих прямо пропорційно залежить від рівня розвитку їх 

міжособистісних відносин, який визначається ступенем довіри між 

сторонами інтерсуб'єктної взаємодії [90, с. 134]. 

Для авторитарного стилю керівництва командира характерні 

вимогливість, жорсткість, дисципліна та порядок, надмірний контроль, 

орієнтація на результат. Цьому стилю притаманні дотримання чіткої 

дистанції та домінування формального стилю спілкування з підлеглими. На 

думку І. Балуцького, такі поведінкові патерни керівника порушують умови 

виникнення довіри між ним та підлеглими. Суб'єктивізм, заборони та 

погрози з боку керівника спричиняють серед підлеглих занепокоєність, 

постійну настороженість, зниження відчуття захищеності та безпеки. 

Скупість на емоційно насичене спілкування, дистанціювання від підлеглих 

не дають змоги керівнику ставитися до них як до повноцінних суб'єктів 

взаємодії. В свою чергу нехтування потребами підлеглих спричиняє 

зниження цінності суб'єктної взаємодії як корисної для всіх її учасників [12, 

с. 70]. Зазначене знижує рівень довіри підлеглих та створює дискомфорт у 

взаєминах. 

Демократичний стиль військового керівництва характеризується 

колегіальністю у прийнятті рішень, орієнтацією на самосвідомість та 

самодисципліну, турботою про підлеглих, дотриманням балансу між цілями 

підрозділу та засобами їх досягнення з урахуванням інтересів підлеглих. 
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Взаєминам демократичного командира з підлеглими притаманні відкритість, 

близькість, довірливість. 

Ліберальний стиль керівництва командира характеризується 

пасивністю, низькою вимогливістю, відсутність повного контролю та 

наданням підлеглим свободи у діях. В цьому разі повна довіра командира 

може бути механізмом регуляції відповідальності підлеглих. 

Зауважимо, що достатньо важко визначити, який стиль керівництва 

командира є найефективнішим. Так, А. Батаршев та О. Лук'янов зазначають, 

що однозначної залежності між стилем керівництва та ефективністю роботи 

немає, тому на практиці переважає ситуаційний підхід: конкретні ситуації 

потребують певних стилів керівництва [119, с. 352]. Схожої думки 

дотримуються В. Стасюк, О. Хміляр та В. Волков, які зазначають, що 

діяльність кожного військового керівника не може повністю відповідати 

лише одному певному стилю. Учені наголошують, що залежно від 

конкретної ситуації найчастіше спостерігається поєднання рис різних стилів 

за умови домінування якогось одного: в умовах повсякденної 

життєдіяльності у згуртованому та підготовленому військовому колективі 

доцільнішим є демократичний стиль військового керівництва, а в 

екстремальних умовах діяльності життєво необхідним є авторитарний стиль 

[147, с. 159, 162; 158, с. 73-75]. 

За Я. Подоляком, демократичність керівництва проявляється у високій 

моральності командира, його чесності, справедливості та турботі про 

підлеглих. Водночас не кожний високоморальний командир може бути 

авторитетним керівником. Учений зазначав, що нездатність командира 

здійснювати керівництво у бойових умовах може призвести до повної втрати 

довіри з боку підлеглих. Невпевненість або боягузтво командира можуть 

спричиняти паніку, в свою чергу хоробрість завжди надихає підлеглих 

[109, с. 20]. 

На думку П. Лісовського, в ситуації необхідності негайного прийняття 

рішення та взяття на себе відповідальності найефективнішим є авторитарний 
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стиль [85, с. 248-250]. Подібної думки дотримується й Є. Ільїн, який 

зазначає, що авторитарний стиль керівництва підлеглі сприймають як 

належний, коли група діє в умовах невизначеності, існує ліміт часу на 

прийняття рішення, група має чітку структуру та суворо обмежені функції 

для кожного члена [48, с. 310-311]. Водночас вважається, що авторитарний 

стиль керівництва командира з проявами жорсткості щодо підлеглих, 

домінуванням системи примусу, погроз і стягнень пригнічує особистість, 

будь-яку її ініціативу та неприпустимий у бойових умовах [85, с. 248-250]. 

Отже, можна допустити, що в бойових умовах підлеглі віддаватимуть 

перевагу стилю керівництва командира підрозділу, близькому до 

авторитарного. На нашу думку, стиль керівництва командира найчастіше 

зумовлений не тільки його професійно-психологічними якостями чи 

факторами ситуації, а й рівнем власної довіри до підлеглих. 

Довіра відіграє значущу роль під час прийняття і реалізації рішень. У 

бойових умовах прийняття рішень командиром зумовлено цілою низкою 

факторів: специфікою виконуваних завдань, дією стрес-факторів обстановки 

на особовий склад, підвищеною відповідальністю за дії підлеглих. 

Функціями довіри під час прийняття і реалізації рішень командиром у 

бойовій обстановці можна вважати такі: 

1. Підвищення переконливості наданої інформації. Командир, якому 

довіряють підлеглі, має можливість швидше переконати їх у правильності 

прийнятих рішень, необхідності відданих вказівок, наказів чи розпоряджень. 

Із психологічної точки зору важливий також вплив на свідомість 

військовослужбовця, тобто певна глибина повідомлення, переконання у 

правоті й необхідності цілей дії, що не тільки сприяє кращому розумінню, а й 

спонукає до їх досягнення. Командир має доручати підлеглим такі завдання, 

виконання яких є реальним [86, с. 243]. 

2. Підвищення ефективності обміну інформацією з підлеглими. Фактор 

часового дефіциту істотно впливає на ділове спілкування та діяльність у 

бойових умовах. Експериментально доведено, що спілкування в 
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екстремальних ситуаціях підпорядковується іншим закономірностям, ніж 

звичайне спілкування. Екстремальність спричиняє переструктурування 

комунікативного процесу, впливає на динаміку, стратегію і тактику 

спілкування [88, с. 285]. Таким чином, довіра підлеглих дає командирові 

можливість зменшити час на комунікацію, спростити процес надання 

необхідних роз'яснень. 

3. Можливість реалізації непопулярних рішень. Зазначену функцію 

достатньо змістовно пояснює концепція «кредиту довіри» (idiosyncrasy credit) 

Е. Xoллaндерa, що полягає у праві лідера на нестандартність поведінки, межі 

якої залежать від рівня довіри до нього [183, с. 117-127]. За Е. Xoллaндерoм, 

вплив лідера на членів колективу визначається його компетентністю та 

відповідністю поведінки груповим очікуванням. Авансування довірою 

підлеглих дає можливість командирові приймати нетипові рішення, що особливо 

важливо в бойовій обстановці. 

4. Зменшення часу на прийняття рішень. Сформований ступінь довіри 

до людини (групи людей) дає змогу певним чином вибудовувати взаємини, 

не аналізуючи кожного разу з самого початку питання про довіру, а 

орієнтуючись на вже відомий її рівень. Ступінь довіри зводить складність 

взаємовідносин до простішого реагування та скорочує час прийняття рішень 

[8, с. 40]. 

Довіра в організації передбачає перерозподіл функцій, відповідальності 

та передання повноважень від однієї особи іншій (або групі осіб) [25, с. 86¬ 

87]. Делегування довірою як спосіб професійно-психологічного впливу 

командира на підлеглих військовослужбовців має такі функції: 

1. Як спосіб активізації ресурсів. Цей процес можна назвати «ефектом 

довіри командира». Усвідомлення підлеглим визнання командиром його 

цінності як особистості, професіонала та спеціаліста стимулює 

військовослужбовця до творчої активності, мобілізує його приховані резерви, 

спонукає до розкриття потенціалу. На думку В. Осьодла, визнання 

здібностей, життєвих цілей і цінностей поряд зі створенням у військовій 
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частині (підрозділі) атмосфери свободи й відповідальності, уваги до 

внутрішнього світу військовослужбовця, підтримки, довіри й зацікавленості 

у розвитку спонукає до особистісного зростання, професійного розвитку, 

розширює можливості самоактуалізації [105, с. 333]. 

2. Як засіб заохочення. Прояв довіри командира, що виявляється в 

делегуванні певних повноважень конкретному підлеглому, стимулюватиме 

останнього, підвищуватиме мотивацію до виконання завдань. 

3. Як спосіб виховання. На думку учених, рішення, які надихають 

підлеглого, мають великий виховний вплив. Такими рішеннями можна 

вважати довіру виконувати певні дії тим людям, які з попереднього досвіду 

взаємодії на довіру можуть не заслуговувати. Водночас приймати настільки 

ризикове рішення можна лише тоді, коли можливо «зачепити душу» людини 

такою довірою, яка перевершує страх ризику [50, с. 135]. Зазначимо, що 

авансування довірою може виявитися потужним стимулом до особистісних 

змін. 

Таким чином, довіра може бути надійним інструментом 

конструктивного професійно-психологічного впливу командира на підлеглих 

у бойових умовах. На нашу думку, вміле використання цього значущого 

психологічного ресурсу значно збагатить управлінський інструментарій 

будь-якого командира-керівника. 

Однією з необхідних умов довірчої взаємодії командира з підлеглими є 

постійний аналіз отриманої ним інформації про результати своєї 

управлінської діяльності, що є частиною механізму зворотного зв'язку. 

Неналагодженість зворотного зв'язку з підлеглими або зневажливе ставлення 

до нього призводять суб'єкта діяльності до дій всліпу, відривають від 

дійсності [17, с. 14-15]. Уникнення суб'єктивізму під час оцінювання 

підлеглих, самоаналіз, відкритість у відносинах, зменшення соціальної 

дистанції, збільшення частоти і глибини контактів посилюють довіру 

військовослужбовців до командира, що зумовлює налагодження ефективного 

зворотного зв'язку з підлеглими. Завдяки цьому командир коригує свою 
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діяльність, обираючи найефективніші форми професійно-психологічного 

впливу. Підтримання конструктивних очікувань та поведінки, у свою чергу, 

забезпечують ефективну бойову діяльність [126, с 21-22]. Як зазначає 

С. Кові, керівник, який зрозумів сутність довіри та навчився створювати 

довірчі відносини в колективі, може не тільки підвищити власну 

ефективність, а й значно поліпшити результати діяльності організації [179]. 

Командир обов'язково має володіти соціальним інтелектом, який 

виявляється у розумінні станів підлеглих, передбаченні розвитку різних 

соціальних ситуацій, умінні створити сприятливу атмосферу у 

взаємовідносинах. Психологічні дослідження показують, що керівники, які 

успішно виконують свої обов'язки, не обов'язково мають перевершувати 

найбільш підготовлених підлеглих за професійними якостями, але їм слід 

бути безумовними лідерами в умінні розуміти потреби та індивідуальні 

особливості підлеглих, обирати найдієвіші форми спілкування в ділових та 

міжособистісних ситуаціях [30, с. 15]. 

Таким чином, створення та підтримання довірчої атмосфери у 

військовому підрозділі потребують від командира постійного особистісного та 

професійного зростання: розвитку навичок самоаналізу та взаємопізнання, 

набуття рефлексивних умінь і практичних навичок із побудови довірливих 

відносин, коригування індивідуального стилю керівництва. 

Висновки до розділу 1 

1. Теоретичний аналіз наукових підходів до вивчення довіри як 

соціально-психологічного феномену показує, що науковці розглядають 

довіру насамперед як ставлення. У структурі довіри виокремлюють три 

основні компоненти: когнітивний, емоційний та поведінковий. Соціально-

психологічні функції довіри можна згрупувати за такими рівнями: 

особистісним, міжособистісним та соціальним. На кожному з них довіра 

регулює свідомість і поведінку особистості, групи та суспільства відповідно. 
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2. З'ясовано, що психологічними особливостями довіри у взаєминах 

підлеглих військовослужбовців та командира військового підрозділу 

тактичного рівня є: поєднання персоніфікованої (міжособистісної) та 

інституційної (до суспільно-професійного статусу) довіри; наявність 

специфічних ситуативно-об'єктивних чинників (соціального статусу 

командира (займаної посади), рівня службової ієрархії, форми прояву 

комунікацій, інтенсивності контактів, рівня (глибини) взаємодії під час 

контактів); поступове заміщення персоніфікованої довіри інституційною 

залежно від ступеня службової ієрархії. 

У структурі довіри військовослужбовця до командира наявні три 

основних компоненти: когнітивний, емоційний та поведінковий. Основою 

когнітивного компонента є безпосередні знання й уявлення підлеглого про 

командира на основі спільного досвіду взаємодії. Емоційний компонент 

полягає в емоційному оцінюванні, виявленні приязні, прихильності до 

командира. Поведінковий компонент проявляється у реальній поведінці 

підлеглого, його готовності до довірчих дій. 

3. Процес формування та розвитку довіри у взаєминах 

військовослужбовців за умов субординації в бойових умовах містить два 

етапи. Результатом першого етапу є формування емоційно-когнітивної 

готовності підлеглого до вчинення довірчих дій, первинної довіри. 

Другий етап характеризується когнітивно-поведінковою регуляцією 

підлеглим довірчих відносин: раціональна оцінка поведінки та дій командира 

впливає на готовність військовослужбовця до вчинення певних довірчих дій, 

при цьому актуальний рівень довіри зазнає постійного коригування. 

З'ясовано, що рівень довіри підлеглих до командира визначають такі 

фактори: суб'єктні (пов'язані з особливостями особистості самого 

військовослужбовця), об'єктні (пов'язані з особливостями особистості 

командира), ситуаційний контекст (вплив сталих у часі об'єктивних факторів 

(середовища) та динамічних факторів (конкретної ситуації). 
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У цьому розділі використано літературні джерела, розміщені у списку 

використаних джерел за номерами [1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 

17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 39; 40; 41; 43; 44; 

45; 46; 47; 48; 50; 51; 52; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 73; 

74; 75; 77; 78; 79; 81; 82; 83; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 94; 98; 99; 100; 101; 

102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 118; 120; 121; 

123; 124; 125; 126; 129; 130; 131; 133; 134; 135; 136; 138; 139; 140; 142; 144; 

145; 146; 147; 148; 150; 151; 154; 155; 156; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 

165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 178; 180; 181; 182; 

183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 194; 195]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ 

МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

У розділі висвітлено процедуру дослідження психологічних 

особливостей довіри до командира у військовослужбовців підрозділів 

тактичного рівня. Головну увагу приділено добору валідного та надійного 

психодіагностичного інструментарію, що сприятиме якісному дослідженню 

особистісних характеристик командира військового підрозділу та 

визначенню змістових характеристик структурних компонентів довіри 

підлеглих військовослужбовців. 

2.1. Організація дослідження 

Мета дослідження полягала у виявленні психологічних особливостей 

довіри до командира у військовослужбовців підрозділів тактичного рівня в 

бойових умовах, розробленні та апробації методики оцінювання рівня довіри 

підлеглих військовослужбовців до командира військового підрозділу, а також 

експериментальній перевірці результативності розробленої програми 

«Ефективне керівництво військовим підрозділом на основі відносин довіри». 

Дослідження проведено протягом 2017-2020 років. Різними методами 

дослідження було охоплено 1164 особи - учасника бойових дій, з них 278 

офіцерів, 886 військовослужбовців категорій «солдат - сержант» (крім 

строкової служби) військових частин Сухопутних військ Збройних Сил 

України. Для участі у формувальному етапі експерименту серед 

вищезазначених офіцерів було сформовано однорідну вибірку з 88 осіб, 

розподілену на контрольну та експериментальну групи (по 44 особи в 

кожній). До групи досліджуваних осіб увійшли офіцери з бойових військових 

частин чоловічої статі у віці від 23 до 44 років за штатно-посадовими 
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категоріями «командири взводів» (та їм рівні) - 67 осіб (76,1%), «командири 

рот» (та їм рівні) - 21 особа (23,9%). 

Відповідно до мети дослідження проведено чотири етапи науково-

пошукової роботи. 

На першому етапі (2017-2018) теоретично проаналізовано наукові 

підходи вітчизняних та зарубіжних учених до визначення сутності і змісту 

довіри як соціально-психологічного феномену; розкрито психологічні 

особливості формування довіри в міжособистісних відносинах; виокремлено 

та проаналізовано особливості довіри у взаєминах між підлеглими 

військовослужбовцями і командирами військових підрозділів тактичного 

рівня. Надалі проведено добір та обґрунтування методик для проведення 

психодіагностичного обстеження. 

На другому етапі (2018-2019) проведено психодіагностичне 

обстеження військовослужбовців - учасників бойових дій категорій «солдат 

- сержант» (крім строкової служби) військових частин Сухопутних військ 

Збройних Сил України за відібраним психологічним інструментарієм, а 

також експертне опитування осіб офіцерського складу категорій «старший 

лейтенант - підполковник» усіх видів Збройних Сил України, які обіймали 

командні посади. Зазначене дало змогу: по-перше, комплексно дослідити 

особистісні характеристики постаті командира, які сприяють довірі до нього 

підлеглих військовослужбовців військового підрозділу тактичного рівня, та 

охарактеризувати узагальнені довірчі профілі командира в повсякденних і 

бойових умовах військової діяльності; по-друге, визначити структурні і 

типологічні особливості довіри військовослужбовців. Результати науково-

пошукової роботи стали основою для розроблення авторської методики 

«Оцінювання рівня довіри до командира (начальника)», яку апробовано у 

військових частинах Сухопутних військ Збройних Сил України. 

На третьому етапі (друга половина 2019 р.) на базі двох військових 

частин Сухопутних військ Збройних Сил України проведено 

констатувальний етап психологічного експерименту. Вибірку на цьому етапі 
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становили військовослужбовці офіцерського складу, які обіймали посади 

командирів підрозділів ланки «взвод - рота» (та їм рівні). Метою етапу було 

отримання експериментальних даних про індивідуально-психологічні, 

соціально-психологічні та професійно-психологічні характеристики 

досліджуваних осіб. Додатково було визначено рівень довіри підлеглих 

військовослужбовців до осіб офіцерського складу, що становили вибірку, і 

ступінь виразності її компонентів. Потім, методом ранжування було 

відібрано групу офіцерів (88 осіб) із низькими та середніми показниками 

характеристик узагальненого довірчого профілю командира. Для 

забезпечення валідності експерименту та достовірності порівняння 

емпіричних даних методом випадкового вибору з-поміж зазначених осіб 

офіцерського складу сформовано експериментальну й контрольну групи по 

44 особи. 

На четвертому етапі (2020) проведено формувальний та контрольний 

етапи психологічного експерименту. До формувального етапу експерименту 

було залучено експериментальну групу під час заходів бойового злагодження 

військових частин перед відбуттям у район проведення операції Об'єднаних 

сил на території Донецької та Луганської областей. Ґрунтуючись на 

результатах попередніх етапів науково-пошукової роботи, ми розробили 

комплексну тренінгову програму «Ефективне керівництво військовим 

підрозділом на основі відносин довіри», спрямовану на розвиток у 

командирів військових підрозділів здатностей вибудовувати відносини 

довіри з підлеглими військовослужбовцями. Контрольна група не брала 

участі у тренінговій програмі. Контрольний етап експерименту було 

проведено під час заходів відновлення боєздатності зазначених військових 

частин після їх повернення з району виконання бойових завдань. На 

контрольному етапі експерименту контрольну та експериментальну групи 

офіцерів було обстежено повторно. Отримані результати стали основою для 

подальшої обробки, інтерпретації і статистичного аналізу даних. На цьому 

етапі зроблено висновок про результативність програми та розроблено 
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Етапи Перший Другий Третій Четвертий Загалом 
Термін 

проведення 
(роки) 

2017¬ 
2018 2018-2019 2019 2020 

Досліджувані 
особи: - 516 420 228 - 1164 

За 
категоріями: 
ст. офіцери - 36 - - - - 36 
мол. офіцери - 14 - 228 44 (ЕГ) 44 (КГ) 242 
сержанти - 43 31 - - - 74 
солдати - 423 389 - - - 812 
За віком 
(років): 
18-30 - 408 276 188 38 39 872 
31-40 - 78 94 29 4 3 201 
41-50 - 21 33 11 2 2 65 
51-60 - 9 17 - - - 26 
За стажем 
(років): 
< 5 - 214 183 - - - 397 
5-10 - 161 157 127 21 20 445 
10-15 - 63 29 71 17 19 163 
15-20 - 36 34 21 4 3 91 
20-25 - 42 17 9 2 2 68 
> 25 - - - - - - -
Учасники 
бойових дій 

-
516 420 228 88 1164 

Примітка: ЕГ та КГ сформовано з досліджуваних осіб, що становили 

вибірку на третьому етапі дослідження. 

методичні рекомендації з розвитку відносин довіри у військових підрозділах 

Збройних Сил України. 

Така організація дослідження відповідає меті і завданням роботи. 

Кількісно-якісну характеристику досліджуваних, які підлягали обстеженню 

на різних етапах, відображено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Кількісно-якісна характеристика вибірки 

на етапах науково-пошукової роботи 
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2.2. Методи дослідження 

Для виконання завдань дослідження ми обрали такі методи: 

теоретичні - аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація 

джерел; 

емпіричні - бесіда, анкетування, тестування, експертне опитування, 

контент-аналіз, аналіз документів; 

статистичні - описова статистика, кореляційний (коефіцієнт 

кореляції Пірсона г; коефіцієнт рангової кореляції Спірмена г&), факторний 

(методом головних компонент з обертанням осей Уагішах), кластерний і 

порівняльний аналіз ([/-критерій Манна-Уїтні, Т-критерій Вілкоксона). 

Для дослідження особливостей довіри та недовіри підлеглих 

військовослужбовців до командирів у повсякденних і бойових умовах 

діяльності ми використали авторську методику оцінювання довіри / недовіри 

особистості іншим людям А. Купрейченко (додаток Б) [61, с. 233-237; с. 546¬ 

547]. Методика дає змогу визначити: основні критерії довіри / недовіри 

особистості або групи до інших людей (надійність, єдність, знання); 

схильність до заміни довіри вірою або розрахунком; виразність 

амбівалентного ставлення до людей; належність до певного типу 

довіри / недовіри до інших людей. 

Коротко охарактеризуємо основні критерії довіри / недовіри, покладені 

в основу методики. Критерій «надійність» характеризує уявлення суб'єкта 

про здатність оцінюваної людини надати допомогу, підтримати у складній 

ситуації. Критерій «єдність» розкриває уявлення суб'єкта про наявність у 

нього спільних з іншою людиною цілей, принципів або світогляду. Критерій 

«знання» відображає суб'єктивні уявлення про рівень знань оцінюваної 

людини і здатності передбачення її поведінки в ситуаціях невизначеності. 

Структура методики містить п'ять «симетричних» шкал довіри / 

недовіри: надійність, єдність, знання, приязнь, розрахунок. Фактори приязні 

та розрахунку не є компонентами довіри, але, на думку авторки, достатньо 
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часто є її замінниками. Також структура методики містить дві додаткові 

шкали: ставлення до недоліків людини, якій найбільше довіряють, і 

ставлення до недоліків людини, яка не виправдала довіри. 

Основними кількісними показниками довіри та недовіри особистості 

до іншої людини є середні значення за всіма шкалами і показник 

розрізнення А стосовно двох категорій людей: людини, якій найбільше 

довіряють, і людини, яка не виправдала довіри. Показник розрізнення А 

розраховують як різницю між показниками довіри та недовіри за кожною 

шкалою методики. При високих значеннях А за певними шкалами (в 

діапазоні від +2 до +4) фактори інтерпретують як критерії довіри у 

досліджуваного або групи досліджуваних. Крім того, за показниками шкали 

«недоліки» людини, якій найбільше довіряють, можна визначити виразність 

амбівалентності довіри / недовіри особистості. 

Досліджуваним було запропоновано оцінити за 5-бальною шкалою 20 

тверджень, наведених в опитувальнику, стосовно двох типів командирів: 

командира, якому вони найбільше довіряють у повсякденних та бойових 

умовах діяльності, та командира, який не виправдав довіри. Аналіз 

отриманих даних дав змогу визначити основні критерії довіри та недовіри 

підлеглих до командира за різних умов військової діяльності, схильність 

досліджуваних до заміни довіри вірою або розрахунком, а також виокремити 

основні типи довіри / недовіри підлеглих до командира. 

Для дослідження індивідуально-психологічних особливостей 

командира, якому довіряють підлеглі військовослужбовці, використано 

методику для вивчення критеріїв довіри / недовіри особистості іншим людям 

А. Купрейченко і С. Табхарової (додаток В) [61, с. 529-531]. Методика 

містить 95 характеристик людини, яку сприймають, та охоплює моральні, 

інтелектуальні, вольові, темпераментальні і характерологічні особистісні 

якості, особливості зовнішності та поведінки, соціально-групову належність, 

особливості взаємозв'язків, взаємодії, відносин із суб'єктом тощо. Як 

ймовірний критерій довіри оцінюють ступінь збігу життєвих позицій. Для 
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цього пропонують оцінити значущість наявності у суб'єкта й іншої людини 

спільних, різних та протилежних за спрямованістю цілей, інтересів та 

світогляду. 

Досліджуваним було запропоновано оцінити значущість кожної з 

характеристик, наведених у методиці, як критеріїв довіри до командира під 

час виконання завдань у повсякденних та бойових умовах діяльності. 

Оцінювання проведено за 5-бальною шкалою (5 балів - повністю згоден, 1 -

повністю не згоден). Частотний аналіз отриманих відповідей дав змогу 

встановити найбільш значущі індивідуально-психологічні якості командира, 

що сприяють підвищенню / спричиняють зниження рівня довіри підлеглих до 

нього у повсякденних та бойових умовах діяльності. 

Тип міжособистісних відносин, характерний для командира, якому 

довіряють підлеглі, ми вивчали за допомогою методики діагностування 

міжособистісних відносин Л. Собчик (додаток Г) [143, с. 75-82]. Методика є 

модифікованим варіантом інтерперсональної діагностики Т. Лірі та дає змогу 

визначити переважний стиль поведінки індивіда у взаєминах. 

Опитувальник методики розрахований на аналіз суб'єктивної 

самооцінки досліджуваного та оцінювання ним значущих інших. В 

опитувальнику наведено 128 лаконічних характеристик, за якими 

досліджуваному пропонують оцінити, наприклад, своє актуальне «Я». Після 

обчислення балів можна за 16-бальною шкалою визначити виразність 

варіантів міжособистісної взаємодії за вісьмома типами: «владний -

схильний до лідерства», «незалежний - домінуючий», «прямолінійний -

агресивний», «недовірливий - скептичний», «покірливий - сором'язливий», 

«залежний - слухняний», «схильний до співпраці - конвенціональний», 

«відповідальний - великодушний». Максимально високі бали, отримані за 

певним типом, відповідають переважному стилю міжособистісних взаємин. 

У ході інтерпретації результатів слід враховувати таке: 

характеристики, що не виходять за межі 8 балів, властиві 

особистостям, у яких склалися гармонійні відносини з оточенням; 
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показники від 8 до 12 балів, виявлені за певним типом, вказують на 

складність міжособистісних відносин і можуть бути ознакою особистісної 

дисгармонії та наявності акцентуацій рис характеру; 

бали від 14 до 16 вказують на виразні труднощі в соціальній адаптації, 

пов'язані з різко вираженими рисами характеру або клінічними проявами; 

низькі показники за всіма типами можуть вказувати на скритність і 

нещирість досліджуваного. 

Залежно від завдань дослідження кількість оцінюваних осіб можна 

збільшити, додавши до актуального (реального) образу ідеальний образ 

певної особи. 

Досліджуваним було запропоновано оцінити характеристики уявного 

образу командира в повсякденних та бойових умовах діяльності. Аналіз 

отриманих даних дав змогу дослідити імпліцитні уявлення досліджуваних 

про командира, якому схильні довіряти підлеглі, окреслити його 

інтерперсональні характеристики та побудувати відповідні профілі. 

Для вивчення стилів керівництва командира, що сприяють довірі 

підлеглих військовослужбовців, використано методику діагностування 

управлінських стилів керівництва в межах професійної діяльності Р. Блейка 

та Дж. Мутон (в інтерпретації М. Обозова) (додаток Д) [102, с. 19-24]. У 

методиці управлінські стилі керівництва показано у двох вимірах. Перший 

вимір (вісь X) характеризує ступінь уваги керівника до виконання завдань, 

другий (вісь 7) - відображає ступінь уваги до персоналу, рівень турботи про 

підлеглих. Під час визначення стилю керівництва взаємопов'язаність вимірів 

схематично зображують у вигляді решітки з дев'ятибальними шкалами по 

вісях, на яких 1 бал - найнижчий показник виміру, а 9 балів - найвищий. 

Наявність суперечностей між вимірами дає змогу виокремити п'ять 

характерних стилів керівництва. 

Досліджуваним особам було запропоновано оцінити за п'ятьма 

альтернативами («завжди», «часто», «іноді», «рідко», «ніколи») наведені в 

анкеті 18 суджень, що розкривають різні аспекти стилю керівництва 
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командирів. Аналіз отриманих даних дав змогу визначити особливості стилів 

керівництва командирів, характерні для різних умов військової діяльності, 

які сприяють довірі підлеглих військовослужбовців. 

Ціннісно-орієнтаційну сферу досліджуваних осіб вивчено за 

допомогою методики «Ціннісні орієнтації» М. Рокіча (додаток Е) [54, с. 26¬ 

28]. Система ціннісних орієнтацій визначає змістовний бік спрямованості 

особистості та є основою її ставлення до навколишнього світу, інших людей, 

себе самої, а також основою світогляду і ядром мотивації життєвої 

активності, основою життєвої концепції і філософії життя. Методика дає 

змогу дослідити дві підгрупи цінностей: термінальні (переконання в тому, що 

кінцева мета індивідуального існування варта того, щоб до неї прагнути) та 

інструментальні (переконання в тому, що певний образ дії чи властивість 

особистості мають перевагу в будь-якій ситуації). Визначення таких підгруп 

відповідає традиційному поділу на бінарні системи: «цінності - цілі» 

(основоположні життєві цілі людини, що є детермінантами поведінки та 

діяльності) і «цінності - засоби» (розкривають способи реалізації цінностей-

цілей). 

Опитування проведено нами у два етапи. На першому етапі 

досліджуваним особам було запропоновано ранжувати два списки цінностей 

(по 18 позицій у кожному) в порядку значущості для себе. Найбільш значущу 

для досліджуваної особи цінність було поставлено на перше місце, найменш 

значущу - на 18 місце у списку. Спочатку було запропоновано набір 

термінальних цінностей, потім - інструментальних. 

На другому етапі для ґрунтовнішого вивчення системи ціннісних 

орієнтацій досліджуваних осіб та отримання додаткової діагностичної 

інформації ми використали додаткову інструкцію: досліджуваним 

запропонували проранжувати цінності в порядку значущості з позиції 

командира підрозділу, якому вони повністю довіряють («Уявіть командира 

підрозділу, якому Ви повністю довіряєте. Як, на Ваш погляд, він розставив 

би цінності в порядку значущості для себе?»). 
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Результати, отримані за цією методикою, дали змогу визначити 

особливості зв'язку між ціннісними орієнтаціями військовослужбовців і 

командирів та формуванням відносин довіри між ними, встановити роль 

системи цінностей як регулятора відносин довіри, отримати узагальнену 

оцінку термінальних та інструментальних цінностей командира, якому 

довіряють. Під час аналізу ієрархії цінностей досліджуваних осіб ми звертали 

увагу на їх групування у змістові блоки, намагаючись з'ясувати їх 

закономірність. 

Для всебічного та якісного вивчення особистісних характеристик 

постаті командира ми додатково провели експертне опитування попередньо 

визначених осіб офіцерського складу категорій «старший лейтенант -

підполковник» усіх видів Збройних Сил України. До групи експертів 

увійшли офіцери, які обіймали посади командирів військових підрозділів у 

ланці «взвод - рота» (та їм рівні) й офіцери, які обіймали посади командирів 

військових підрозділів у ланці «батальйон - бригада» (та їм рівні). Експертам 

було запропоновано оцінити основні критерії довіри підлеглих до командира, 

а також визначити якості командира військового підрозділу тактичного 

рівня, які сприяють довірі підлеглих до нього. Анкету для експертного 

опитування та його результати наведено в додатках Ж та И. 

Метод аналізу документів було обрано в зв'язку з тим, що з його 

допомогою можливий аналіз різних аспектів службової діяльності та праці 

військовослужбовців військових підрозділів. У ході дослідження ми вивчали 

та аналізували такі документи: звіти про результати оцінювання морально-

психологічного стану у підрозділах; звіти про результати оцінювання рівня 

авторитету та лідерства командирів (начальників) підрозділів; журнали 

обліку порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями; 

службові картки військовослужбовців; відомості щодо укомплектованості 

особовим складом. 

Таким чином, з огляду на завдання дисертаційного дослідження 

використання зазначеного психодіагностичного інструментарію дало змогу 
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дослідити психологічні особливості розвитку довіри до командира у 

військовослужбовців підрозділів тактичного рівня в повсякденних та 

бойових умовах діяльності. 

Отримані результати оброблено за допомогою стандартизованого 

пакету програм ІВМ SPSS Statistics 20.0, Statistika 11.0 та офісних додатків 

Microsoft Excel. 

Висновки до розділу 2 

1. Організаційно реалізація завдань дослідження тривала у чотири 

етапи. На першому етапі було теоретично проаналізовано наукові підходи 

вітчизняних та зарубіжних учених до визначення сутності і змісту довіри як 

соціально-психологічного феномену, виокремлено та проаналізовано 

особливості довіри у взаєминах між підлеглими військовослужбовцями та 

командирами військових підрозділів тактичного рівня. На другому етапі 

проведено психодіагностичне обстеження військовослужбовців - учасників 

бойових дій військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України та 

експертне опитування осіб офіцерського складу, розроблено та апробовано 

авторську методику «Оцінювання рівня довіри до командира (начальника)». 

На третьому етапі проведено констатувальний етап психологічного 

експерименту, сформовано експериментальну й контрольну групи. На 

четвертому етапі проведено формувальний та контрольний етапи 

психологічного експерименту. 

2. Дібраний психодіагностичний інструментарій відповідає дослідним 

завданням дослідження. Визначені методи та методики дають змогу 

комплексно дослідити психологічні особливості розвитку довіри до 

командира у військовослужбовців підрозділів тактичного рівня в 

повсякденних та бойових умовах. 

У цьому розділі використані літературні джерела, розміщені у списку 

використаних джерел за номерами [54; 61; 102; 143]. 
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Показники основних критеріїв довіри / недовіри підлеглих до командира 

Шкала 
Повсякденні умови Бойові умови 

Шкала 
Д Нд А Д Нд А 

Надійність 4,03 1,89 2,14 4,25 1,67 2,58 
Єдність 3,61 2,33 1,28 4,22 2,00 2,22 
Знання 3,49 2,00 1,49 3,61 1,52 2,09 
Приязнь 3,39 1,67 1,72 3,51 1,63 1,88 
Розрахунок 3,88 1,79 2,09 3,77 2,14 1,63 
Недоліки 2,05 3,40 -1,35 1,98 4,20 -2,22 

РОЗДІЛ 3 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВІРИ В СИСТЕМІ ВЗАЄМИН 

«КОМАНДИР - ПІДЛЕГЛИЙ» У БОЙОВИХ УМОВАХ 

У розділі наведено експериментальне обґрунтування змістових 

характеристик структурних компонентів довіри до командира у підлеглих 

військовослужбовців підрозділу тактичного рівня в бойових умовах. Описано 

результати розроблення та апробації авторської методики оцінювання рівня 

довіри до командира (начальника). Наведено зміст і структуру тренінгової 

програми «Ефективне керівництво військовим підрозділом на основі 

відносин довіри», викладено результати її впровадження та оцінювання 

ефективності. 

3.1. Структурні і типологічні особливості довіри 

військовослужбовців до командира 

Для дослідження особливостей довіри та недовіри підлеглих 

військовослужбовців до командирів у повсякденних та бойових умовах 

діяльності ми використали авторську методику оцінювання довіри / недовіри 

особистості до інших людей А. Купрейченко [61, с. 233-237; с. 546-547]. 

Отримані кількісні показники довіри та недовіри досліджуваних за 

всіма шкалами методики стосовно командира, якому найбільше довіряють 

(Д), та командира, який не виправдав довіри (Нд), наведено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 
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Аналіз отриманих результатів показує, що в повсякденних умовах 

діяльності основним критерієм довіри до командира є «надійність» 

(А = 2,14). Це означає, що під час формування довіри до командира 

досліджувані особи спираються на імперативи, пов'язані саме з цим 

критерієм. Отже, впевненість у надійності командира, його підтримці та 

допомозі є головною передумовою формування довіри підлеглих до нього. 

Високе значення розрізнення за шкалою «розрахунок» (А = 2,09) дає 

підстави стверджувати, що досліджувані особи схильні використовувати 

розрахунок замість справжньої довіри. Досліджувані особи покладаються на 

те, що командирові невигідно порушувати своїх зобов'язань і він 

намагатиметься виправдати довіру підлеглих, докладатиме зусиль, щоб її не 

втратити. 

Аналіз показників критеріїв довіри до командира в бойових умовах 

показує, що основними серед них є «надійність» (А = 2,58) та «єдність» 

(А = 2,22). Зауважимо, що найбільш значущими для досліджуваних осіб 

залишаються надійність командира за будь-яких умов, дотримання ним 

обіцянок, відповідальність за прийняті рішення, вчинки та дії. 

Високе значення розрізнення за шкалою «єдність» (А = 2,22) вказує на 

зміщення уявлень досліджуваних осіб у бік ціннісно-смислової сфери. На 

нашу думку, виявлена тенденція може бути пов'язана з роллю ціннісних 

орієнтацій у формуванні психологічної безпеки досліджуваних осіб. Участь у 

бойових діях посилює почуття патріотизму, національні переконання, 

зумовлює певну зміну системи життєвих поглядів та уявлень. Збіг 

пріоритетних принципів, цінностей, схожість світогляду посилюють відчуття 

тотожності з командиром, надають відчуття безпеки та внутрішнього спокою 

у взаєминах, що сприяє формуванню довіри до командира. 

Зважаючи на симетричність шкал методики, зауважимо, що визначені 

основні критерії довіри досліджуваних осіб до командира в повсякденних та 

бойових умовах діяльності водночас є основними критеріями недовіри. 

Таким чином, негативні поведінкові прояви та будь-яка інформація про 
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ненадійність командира за різних умов військової діяльності, а в бойових 

умовах - у тому числі протилежні життєві цінності, принципи та позиції, 

зумовлюють формування недовіри підлеглих. 

Для отримання всебічної інформації про основні критеріїв 

довіри / недовіри підлеглих до командира ми провели додаткове експертне 

опитування. Експертам (з-поміж командирів підрозділів) було запропоновано 

обрати один із п'яти критеріїв довіри підлеглих до командира підрозділу в 

повсякденних та бойових умовах діяльності, який, на їхню думку, є 

основним: надійність командира; єдність з командиром (наявність у 

підлеглих спільних з командиром цілей, інтересів, схожість цінностей, 

принципів, світогляду тощо); знання командира (наскільки підлеглі добре 

знають свого командира та можуть передбачити його поведінку); приязнь 

(симпатія, прихильність до особистості командира); розрахунок (впевненість 

військовослужбовців у тому, що командир намагається виправдати довіру 

підлеглих та докладає зусиль, щоб її не втратити). Отримані результати 

експертного оцінювання наведено на рис. 3.1. 
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Рис 3.1. Результати експертного оцінювання основних критеріїв 

довіри підлеглих до командира 
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Як видно з рис. 3.1, переважна більшість експертів вважають критерій 

«надійність» основним у формуванні довіри підлеглих до командира в 

повсякденних та бойових умовах діяльності (48% та 50% експертів 

відповідно). На нашу думку, такий розподіл експертних оцінок спричинений 

насамперед професійним і життєвим досвідом експертів. Враховуючи 

особистий досвід керівництва військовими підрозділами різних ланок та 

досвід участі у бойових діях, експерти покладаються переважно на надійність 

командира підрозділу. Значущими для експертів виявилися також наявність 

схожих життєвих цілей, цінностей і принципів (критерій «єдність» обрали 

26% та 28% експертів відповідно). 

Найнижчі показники отримав критерій «приязнь», де частка вибору 

експертів становить 3% за повсякденних умов діяльності та 2% - за бойових. 

Зазначене показує, що експерти не схильні заміняти довіру на віру, що 

ґрунтується на емоційному прийнятті командира підрозділу. Отже, симпатія 

та прихильність до особистості командира виявилися для експертів 

малозначущими. Результати експертного опитування наведено в додатку И. 

Також було проведено кластерний аналіз методом К-середніх 

показників ставлення до командира, якому повністю довіряють досліджувані 

особи, та командира, який не виправдав довіри. Результи аналізу дали змогу 

побудувати типологію довіри / недовіри досліджуваних осіб до командира 

підрозділу. 

За результатами кластерного аналізу з'ясовано, що типологію довіри / 

недовіри підлеглих до командира представлено трьома основними типами. 

Тип 1 (охоплює 38,1% досліджуваних осіб) характеризується низькими 

показниками довіри до командира, якому довіряють найбільше, та достатньо 

високими показниками довіри до командира, який не виправдав довіри, за 

всіма порівнюваними шкалами методики. Зазначений тип досліджуваних осіб 

схильний заміняти довіру розрахунком та названий «емоційно довіряючий». 

Тип 2 (охоплює 33,3% досліджуваних осіб) характеризується низьким 

ступенем диференціації ставлення до командира, якому досліджувані особи 



96 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

х 

В 

и и 

д 
СП 

А 

о • О. 

О' - о - Кластер 1 
• • • Кластер 2 
- о • - Кластер 3 

_£р _£р _£р _£р 
' « 'РЗ 'РЗ 'РЗ 'РЗ 'РЗ 'РЗ 'РЗ 'РЗ 'РЗ 'РЗ 'РЗ о о о о о о о о о о о о 
4—( 4—( 4—( 4—( 4—( 4—' <Ц <Ц <Ц <Ц <Ц <Ц Ы иЧ Л И Л и д д д д д д 2 н н д д 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• Д ^ . Й Д ^ Д ^ ^ ^ Л I І І * І & £ * | І І 5 " с І £ І І 
Х £ £ ' І « Т & 

Показники шкал методики 

Рис 3.2. Типи довіри / недовіри підлеглих до командира 

довіряють найбільше, і ставлення до командира, який не виправдав довіри, за 

більшістю показників. Критеріями довіри / недовіри для цього типу є 

надійність та розрахунок, достатньо високими є оцінки знання командира, 

який не виправдав довіри. Зазначений тип умовно названо «той, що розуміє 

командира». 

Тип 3 (охоплює 28,6% досліджуваних) характеризується високим 

рівнем показників довіри до командира, якому довіряють найбільше, та 

найнижчим низьким рівнем показників довіри до командира, який не 

виправдав довіри, за всіма шкалами методики. Для цього типу значущими 

підставами для довіри є розрахунок та надійність. Зазначений тип отримав 

умовну назву «сильно диференціюючий». Основні типи довіри / недовіри 

наведено на рис. 3.2. 
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Таким чином, аналіз результатів, отриманих за допомогою методики та 

експертного оцінювання, дав змогу визначити основні критерії 

довіри / недовіри підлеглих до командира за різних умов військової 

діяльності: в повсякденних умовах діяльності основним критерієм 

довіри / недовіри до командира є «надійність», при цьому досліджувані 

особи схильні використовувати розрахунок замість справжньої довіри; в 

бойових умовах основними критеріями довіри / недовіри до командира є 

«надійність» та «єдність». 

Також виокремлено три основні типи довіри / недовіри підлеглих до 

командира, умовно названі як «емоційно довіряючий», «той, що розуміє 

командира» та «сильно диференціюючий». Знання специфіки вказаних типів 

довіри / недовіри підлеглих командиром дає змогу обрати оптимальні 

стратегії професійно-психологічного впливу на підлеглих, що сприяютимуть 

створенню атмосфери довіри у військовому підрозділі. 

3.1.1. Зв'язок між довірою військовослужбовців та індивідуально-

психологічними характеристиками командира 

Для вивчення індивідуально-психологічних особливостей командира, 

якому довіряють підлеглі військовослужбовці, ми використали методику для 

вивчення критеріїв довіри / недовіри особистості до інших людей 

А. Купрейченко і С. Табхарової [61, с. 529-531]. Як критерії довіри 

досліджуваним особам було запропоновано оцінити 95 характеристик 

командира. Під час опрацювання результатів було враховано оцінки від 4 до 

5 балів за кожну якість, наведену в методиці. 

За результатами частотного аналізу отриманих відповідей встановлено 

найбільш значущі якості командира, що сприяють підвищенню / 

спричиняють зниження довіри підлеглих до нього у повсякденних та бойових 

умовах діяльності. З огляду на специфіку військової діяльності для повного 

та якісного вивчення індивідуально-психологічних особливостей командира 
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ми взяли до уваги результати проведеного експертного опитування осіб 

офіцерського складу, які обіймали командні посади. 

У ході аналізу отриманих результатів визначено, що найбільш 

значущими якостями командира, що сприяють підвищенню рівня довіри 

досліджуваних осіб у повсякденних умовах діяльності, є охайність (100%), 

активність (92%), прагнення до стабільності (92%), неагресивність (85%), 

розсудливість та серйозність (85%), освіченість (85%), сміливість (85%), 

стриманість (85%), ввічливість (85%), розумність (85%), організованість 

(85%), надійність (85%), авторитетність (81%). 

За результатами групування та детального вивчення якостей 

встановлено, що вагомими серед варіантів критеріїв довіри, запропонованих 

досліджуваним особам, виявились інтелектуальні якості командира: 

освіченість (85%), розумність (85%), винахідливість (77%). На нашу думку, 

зазначені якості підсилюють уявлення про професіоналізм командира та 

викликають повагу серед підлеглих. 

Значущими критеріями довіри виявились вольові якості командира, 

зокрема сміливість (85%), організованість (85%), стриманість (85%), сила 

(73%). В уявленнях досліджуваних осіб командир постає рішучим, готовим 

долати труднощі та йти на ризик заради досягнення мети. Довірі сприяють 

уміння командира структурувати свою службову діяльність, його 

ретельність, самовладання та уміння стримувати власні емоції, твердість 

характеру. 

Серед особистісно-професійних якостей важливими для довіри 

визначені прагнення стабільності (92%), надійність (85%), розсудливість та 

серйозність (85%), авторитетність (81%), уміння прогнозувати (77%), 

раціональність (73%), незалежність (73%), надання переваги компромісам 

(62%), допитливість (62%), терпіння до недоліків інших (54%), надання 

допомоги підлеглим (54%). Високий показник такої якості, як прагнення 

командира до стабільності (92%), вказує на те, що за мирних умов 

досліджувані особи схильні довіряти командирові, службова діяльність якого 
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характеризується сталістю і стійкістю. Підлеглі сприймають стабільність як 

прояв твердості характеру командира, його внутрішньої сили, асоціюють її з 

надійністю, відповідальністю, єдністю обіцянок та виконаних справ. 

Чуйність командира до підлеглих, здатність до емпатійної взаємодії, 

великодушність сприяють їх саморозкриттю, формують довірчий фон у 

взаєминах. 

Високі показники отримали моральні якості командира: справедливість 

(69%) і принциповість (69%). Зазначене показує, що підвищенню довіри 

підлеглих сприятимуть об'єктивне оцінювання командиром їх діяльності, 

індивідуальних та професійних якостей, готовність до конструктивного 

діалогу, самокритичність, уміння відстоювати власну точку зору в поєднанні 

з повагою до думки інших. 

Серед рис характеру командира значущими для довіри підлеглих є 

ввічливість (85%), веселість (77%), щирість (65%), відкритість (62%). 

Зазначені риси є основою емоційного фону у взаєминах та формують 

атрактивність командира - здатність викликати до себе симпатію, 

прихильність і довіру підлеглих. 

Достатніми є показники збігу ціннісних орієнтацій: однакове 

сприйняття світу (65%), схожість життєвих цілей (53%). На нашу думку, 

близькість життєвих поглядів, принципів і позицій сприяють формуванню у 

підлеглого відчуття схожості, спільності з командиром та є предиктором 

довіри у взаєминах. 

Як критерії довіри зазначено також особливості зовнішності (охайність 

(100%), одяг (73%)) та поведінки командира (активність (92%), 

неагресивність (85%)). 

За результатами експертного опитування осіб офіцерського складу ми 

виокремили 25 якостей командира, які сприяють довірі до нього з боку 

підлеглих у повсякденних умовах діяльності (додаток И). Ранжування якостей 

за частотою виборів експертами дало змогу встановити серед них найбільш 

значущі (ранги 1-6): впевненість (ранг 1); турбота про підлеглих (ранг 2); 
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професіоналізм (ранг 3); сміливість (ранг 4); чесність (ранг 5); обізнаність, 

справедливість, рішучість (ранг 6). 

Отже, експерти виокремили переважно професійні, моральні та вольові 

якості командира. Виокремлені досліджуваними якості командира 

підрозділу, що сприяють підвищенню довіри підлеглих у повсякденних 

умовах діяльності, значною мірою підтверджені результатами експертного 

опитування. 

Аналізуючи результати вивчення якостей, що сприяють підвищенню 

рівня довіри підлеглих у бойових умовах, можемо констатувати підвищення 

рівня показників вольових та особистісно-професійних якостей командира в 

уявленнях досліджуваних осіб: найбільш значущими є сміливість (93%), 

надійність (91%), стриманість (90%), авторитетність (89%), організованість 

(89%), активність (87%), освіченість (87%), розсудливість і серйозність 

(86%), сила (85%), боротьба за справедливість (85%), незалежність (81%), 

уміння прогнозувати (81%). 

Вищими, на відміну від повсякденних умов, стали показники вольових 

якостей командира: сміливості (93%), стриманості (90%), організованості 

(89%), сили (85%), ризиковості (73%). Сміливість командира в умовах 

ведення бойових дій, відчуття підлеглими його внутрішньої сили, твердості 

та спокою посилюють впевненість військовослужбовців під час виконання 

завдань. 

Цікавим є виокремлення досліджуваними особами такої риси 

командира, як ризиковість, яку для повсякденних умов не було відмічено. 

Припускаємо, що такий вибір зумовлений усвідомленням досліджуваними 

особами екстремальності виконання завдань, коли готовність командира до 

ризику є вимушеною необхідністю. Водночас будь-який ризик має бути 

виправданим, тому намагання командира виконати завдання за будь-яку ціну 

будуть спричинить зниження рівня довіри до нього серед підлеглих. 

Практично незмінними залишилися показники інтелектуальних 

(розумність (78%), винахідливість (86%)) та моральних якостей (чесність 
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(75%), принциповість (68%)). Це означає, що під час формування довіри 

підлеглих до командира такі якості актуальні не лише для повсякденних, а й 

для бойових умов. 

Вищими, ніж для повсякденних умов, виявилися показники збігу 

ціннісних орієнтацій: однакове сприйняття світу (88%), схожість життєвих 

цілей (73%). На нашу думку, це може бути пов'язано із намаганням 

досліджуваних осіб до забезпечити власну психологічну безпеку: схожість у 

ціннісних орієнтаціях надає відчуття внутрішнього спокою та комфорту у 

відносинах. Актуалізація в бойових умовах потреби в безпеці, захисті, 

допомозі зумовила виокремлення досліджуваними особами таких 

управлінських якостей командира, як вміння співчувати (75%), надавати 

допомогу підлеглим (81%). 

Достатньо високими показниками відзначено риси характеру, пов'язані 

з емоційним сприйняттям командира: ввічливість (84%), щирість (80%), 

веселість (79%), неагресивність (79%), відкритість (76%). На нашу думку, 

позитивне емоційне сприйняття командира в бойових умовах підтримує 

підлеглих: надає їм життєвих сил та бадьорості, вселяє оптимізм, віру в 

перемогу над противником. 

За результатами експертного опитування осіб офіцерського складу ми 

виокремили 43 якості командира, які сприяють довірі до нього з боку 

підлеглих у бойових умовах (додаток И). Ранжування якостей за частотою 

виборів експертами дало змогу встановити серед них найбільш значущі 

(ранги 1-7): впевненість (ранг 1); професіоналізм (ранг 2); рішучість (ранг 3); 

сміливість (ранг 4); обізнаність (ранг 5); турбота про підлеглих (ранг 6); 

хоробрість, мужність (ранг 7); чесність (ранг 7). Отже, експерти виокремили 

переважно вольові та професійні якості командира. Виокремлені 

досліджуваними якості командира підрозділу, що сприяють підвищенню 

довіри підлеглих у бойових умовах, значною мірою підтверджені 

результатами експертного опитування. 
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Далі проаналізуємо якості командира, що спричиняють зниження рівня 

довіри до нього серед підлеглих у повсякденних умовах діяльності. З-поміж 

характеристик зовнішності і поведінки досліджувані особи виокремили 

негарний одяг (85%), неввічливість (81%), похмурість (62%), конфліктність з 

оточенням (62%), мовчазність (54%), скритність (50%). Зазначимо, що 

вказані характеристики командира найбільш доступні для сприйняття 

підлеглими в повсякденній службовій діяльності. На нашу думку, у 

взаєминах з командиром такого типу переважатиме нейтральний або 

негативний емоційний фон, граничним проявом стане формування неприязні 

до нього серед підлеглих. 

Зниження довіри також спричинятиме схильність командира до 

вихваляння перед колегами по службі та підлеглими, недотримання свого 

слова та обіцянок, що проявлятиметься в рисах характеру та поведінці, 

зокрема брехливості (85%), конкуруванні з підлеглими (77%), хвалькуватості 

(69%). 

Низькі вольові якості командира, а саме боязкість (73%), байдужість 

(73%), прояви слабкості (73%), залежність від підлеглих (65%), залежність 

від інших осіб (58%), пасивність (58%), можуть спричиняти появу у 

підлеглих невпевненості у виконанні завдань, поставлених підрозділу, 

сумнівах у відповідності командира займаній посаді. Так само низький рівень 

інтелектуальних (неосвіченість (77%), нерозумність (73%), невинахідливість 

(65%), недопитливість (58%) та особистісно-професійних якостей 

(неорганізованість (77%), безвідповідальність (65%)) зумовлюють брак 

впевненості в компетентності командира, його професійній придатності. 

Серед моральних якостей командира досліджувані особи виокремили 

несправедливість (58%). На нашу думку, цю якість досліджувані особи 

асоціюють з покаранням без ґрунтовного вивчення ситуації, подвійними 

стандартами до різних підлеглих, необ'єктивністю або нечесністю, що також 

спричиняє зниження довіри підлеглих. 
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Знижує рівень довіри до командира його неавторитетність серед 

підлеглих (73%). Зауважимо на наявності тісного взаємозв'язку між 

авторитетом командира та довірою до нього: авторитетний командир має 

довіру та повагу підлеглих, а відсутність авторитету спричиняє зниження 

довіри. 

Результати аналізу якостей, що спричиняють зниження довіри 

підлеглих до командира у бойових умовах, дають змогу стверджувати, що 

найбільш значущими серед них є такі вольові якості: боязкість (74%), 

байдужість (71%), слабкість (70%), пасивність (69%), залежність від 

підлеглих (66%), залежність від інших осіб (63%), безпринципність (55%). 

Командира із зазначеними якостями підлеглі сприйматимуть як слабкого, 

боязкого, не здатного до керівництва підрозділом. 

Зниження довіри серед підлеглих зумовлюють низький рівень 

інтелектуальних (нерозумність (73%), неосвіченість (72%), невинахідливість 

(69%)) та особистісно-професійних (неорганізованість (74%), 

неавторитетність (71%), безвідповідальність (70%)) якостей командира. 

Досліджувані особи, незважаючи на специфіку умов діяльності, 

звертають увагу на характеристики зовнішності і поведінки. Так, зовнішнім 

стимулом, який спричиняє зниження довіри підлеглих, виявилася надмірна 

охайність командира (50%). На нашу думку, занадто доглянутий, надміру 

чистий одяг командира досліджувані особи сприймають як неприйнятний в 

умовах ведення бойових дій, як намір дистанціюватися, демонстративно 

показати свою належність до керівної ланки. Зауважимо, що за повсякденних 

умов охайність навпаки сприяє підвищенню довіри до командира. 

Також серед характеристик зовнішності і поведінки досліджувані 

особи виокремлюють скритність (67%), конфліктність (66%), похмурість 

(65%), мовчазність (63%), непривабливість (59%), які за бойових умов 

збільшують психологічну дистанцію між командиром та підлеглими, 

створюють атмосферу напруження у спілкуванні. Зауважимо, що для такої 
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риси особистості, як мовчазність, протилежна за значенням риса командира -

балакучість (50%) також спричиняє зниження довіри до нього. 

Знижують рівень довіри підлеглих такі риси характеру командира, як 

імпульсивність (60%), метушливість (67%), нетерплячість (59%). У бойових 

умовах такого командира підлеглі сприйматимуть як нерішучого, 

неврівноваженого, схильного до раптових непродуманих рішень, 

незібраного, метушливого, схильного до дій під впливом емоційних 

переживань. 

Серед моральних якостей командира досліджувані особи виокремили 

несправедливість (65%), показник якої вищий, ніж для повсякденних умов. 

Також зауважимо, що зниження рівня довіри спричиняє неввічливість 

командира (72%). На нашу думку, ця риса командира в бойових умовах 

асоціюється у досліджуваних осіб із грубістю і нетактовністю, відвертою 

неповагою до підлеглих. Зниження рівня довіри зумовлюють також 

відмінності у ціннісних орієнтаціях командира та підлеглих: несхожість у 

сприйнятті світу (55%), у життєвих цілях (54%), наявність протилежних 

життєвих цілей (50%). 

Безумовно, причинами зниження довіри підлеглих у бойових умовах 

можуть бути прояви девіантної поведінки з боку командира підрозділу. Під 

час бойових дій серед основних відхилень у поведінці командира, що 

спричиняють зниження довіри підлеглих, зазначимо такі: зловживання 

алкоголем або вживання наркотичних речовин, прояви жорстокості або 

насильства по відношенню до підлеглих, жорстоке ставлення до місцевого 

населення, боягузтво. 

Зниження довіри серед підлеглих зумовлюють вчинки командира, 

спрямовані на задоволення особистих матеріальних потреб, зокрема 

мародерство або привласнення чужого майна. До повної втрати довіри 

підлеглих можуть призвести такі девіантні вчинки командира, як симуляція 

хвороби для уникнення участі в бойових діях, зрада, заклики до добровільної 

здачі в полон. 
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Таким чином, якості командира, що сприяють підвищенню рівня 

довіри до нього серед підлеглих, у повсякденних та бойових умовах 

різняться, що зумовлено специфікою діяльності. З'ясовано, що найбільш 

значущими якостями командира, які сприяють підвищенню рівня довіри до 

нього серед підлеглих у повсякденних умовах діяльності, є інтелектуальні та 

особистісно-професійні, і, крім того, особливості зовнішності. 

У бойових умовах уявлення досліджуваних осіб зміщуються на 

особистісно-професійні та вольові якості; значно вищими, ніж для 

повсякденних умов, виявилися показники збігу ціннісних орієнтацій. Серед 

якостей командира, що спричиняють зниження рівня довіри до нього серед 

підлеглих, у повсякденних умовах діяльності слід виокремити низький рівень 

інтелектуальних та особистісно-професійних якостей, у бойових - низькі 

вольові якості командира. 

3.1.2. Зв'язок між довірою військовослужбовців та соціально-

психологічними характеристиками командира 

Тип міжособистісних відносин, характерний для командира, якому 

схильні довіряти підлеглі, ми вивчали за допомогою методики 

діагностування міжособистісних відносин Л. Собчик [143, с. 75-82]. Ми 

висунули припущення, що образ «ідеального» командира, сформований у 

свідомості досліджуваних осіб та визначений за допомогою методики, 

передбачає довіру до нього. 

Враховуючи, що опитувальник методики розрахований не тільки на 

аналіз суб'єктивної самооцінки досліджуваної особи, а й на оцінювання нею 

значущих інших, військовослужбовцям було запропоновано оцінити 

характеристики уявного образу командира в повсякденних та бойових 

умовах діяльності. 

Отримані результати дали змогу встановити виразність варіантів 

міжособистісної взаємодії командира за різних умов військової діяльності. 
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Типи міжособистісної взаємодії 
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I II III IV V VI VII VIII 
Повсякденні 6,9 4,8 5,5 2,3 3,2 5,1 7,6 6,4 

Бойові 9,2 5,5 6,0 1,5 2,7 4,6 6,4 6,6 

Рис. 3.3. Профілі типів міжособистісної взаємодії 

командира, якому схильні довіряти підлеглі 

Кількісні показники варіантів міжособистісної взаємодії та профілі типів, 

характерних для узагальненого образу командира, наведено в табл. 3.2 і на 

рис. 3.3. 

Таблиця 3.2 

Узагальнені показники варіантів міжособистісної взаємодії 

командира, якому схильні довіряти підлеглі 
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Аналіз отриманих кількісних показників показує, що типом 

міжособистісних відносин командира, який сприяє довірі досліджуваних осіб 

у повсякденних умовах діяльності, є тип «схильний до співпраці -

конвенціональний», який за результатами застосування методики отримав 

максимально високий бал (7,6). Зазначеному типу відносин притаманні 

схильність до компромісів, конгруентність та відповідальність у контактах з 

оточенням. Особистісний профіль командира за показниками решти типів 

взаємодії характеризується впевненістю у собі, вмінням бути добрим 

наставником та організатором, наявністю якостей керівника, щирістю, 

безпосередністю, прямолінійністю, наполегливістю у досягненні цілей, 

реалістичністю бази суджень та вчинків, скептицизмом, неконформністю, 

скромністю, потребою в довірі від оточуючих та потребою у визнанні. 

Тип міжособистісних відносин командира, який сприяє довірі 

досліджуваних осіб у бойових умовах, відповідає «владному - схильному до 

лідерства» типу (9,2). Цей тип поведінки командира характеризується 

незалежністю у судженнях, завзятістю у відстоюванні власної точки зору, 

тенденцією до лідерства та домінування. За показниками решти типів 

взаємодії особистісному профілю командира притаманні впевненість, 

незалежність, щирість, безпосередність, прямолінійність, наполегливість у 

досягненні цілей, реалістичність бази суджень та вчинків, скептицизм, 

неконформність, скромність, потреби у довірі від оточуючих та у визнанні. 

Загалом такий тип командира прагне до тісного співробітництва, дружніх 

відносин з оточуючими, має виразну готовність допомагати оточуючим та 

розвинене почуття відповідальності. 

Аналізуючи типи міжособистісної взаємодії, характерні для образу 

командира, зазначимо, що за бойових умов досліджувані особи схильні 

орієнтуватися на владного, сильного командира (наявна тенденція до 

посилення лідерських якостей) (рис. 3.3). На нашу думку, таку позицію 

досліджуваних осіб можна пояснити особливостями сприйняття ними 

окремих характеристик екстремальності бойової діяльності: умов 
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невизначеності, раптовості, швидкоплинності подій, часових обмежень у 

прийнятті рішень, ролі посадової ієрархії в бою та виконання посадових 

обов'язків кожним військовослужбовцем. За таких умов зазначений тип 

міжособистісних відносин з боку командира більшість досліджуваних осіб 

сприймаєть як необхідний, тому що це зменшує невпевненість 

військовослужбовців і надає їм відчуття безпеки. 

Для додаткового аналізу ми узагальнили характеристики командира, 

що сприяють довірі досліджуваних у бойових умовах. Для чого було 

обчислено середнє арифметичне значення групових результатів за кожною 

характеристикою, серед них виокремлено найбільш значущі (значення 

більше 0,5) та ранжовано їх у порядку спадання, де характеристиці з 

найвищим показником надано ранг 1 як найбільш значущій. 

Отримані дані підтверджують значущість для досліджуваних осіб 

наявності у командира саме лідерських якостей у бойових умовах (ранги 1¬ 

7): справляє враження на оточуючих; має почуття гідності; строгий, але 

справедливий; впевнений у собі; вміє наполягти на своєму; вміє наказувати і 

давати розпорядження; має повагу інших. Результати групового оцінювання 

характеристик командира, якому довіряють підлеглі в бойових умовах, 

наведено в додатку К. 

Таким чином, встановлено характерні типи міжособистісної взаємодії 

командира, які сприяють довірі досліджуваних: у повсякденних умовах 

діяльності - тип «схильний до співпраці - конвенціональний», у бойових 

умовах - «владний - схильний до лідерства». З'ясовано, що за бойових умов 

досліджувані особи схильні орієнтуватися на владного, сильного командира-

лідера. Також охарактеризовано профілі типів міжособистісної взаємодії 

командира за різних умов військової діяльності. 
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підлеглих (за ступенем уваги до виконання завдань) 

Умови військової Ступінь уваги до виконання завдань 
діяльності М а р < 

1 Повсякденні умови 5,3 0,67 0,01 з № 2 
2 Бойові умови 8,1 0,58 0,01 з № 1 

3.1.3. Зв'язок між довірою військовослужбовців та професійно-

психологічними характеристиками командира 

Для вивчення особливостей стилів керівництва командира, якому 

довіряють підлеглі військовослужбовці, ми використали методику 

діагностування управлінських стилів керівництва в межах професійної 

діяльності Р. Блейка та Дж. Мутон (в інтерпретації М. Обозова) [102, 

с. 19-24]. В основу методики покладено два основні мотиваційні параметри 

дій керівника: ступінь уваги до виконання завдань та ступінь уваги до 

підлеглих. Перший параметр передбачає зосередження уваги керівника на 

показниках діяльності, другий характеризується зосередженням уваги 

керівника на підлеглих, їх потребах та очікуваннях, створенні сприятливих 

умов для виконання завдань. 

На думку дослідників, стилі керівництва, орієнтовані на виконання 

завдань або на підлеглих, загалом можна зіставити з такими стилями 

керівництва, як авторитарний і демократичний. Принципова відмінність між 

ними полягатиме в тому, що авторитарний керівник не може бути одночасно 

й демократичним, а керівник, зосереджений на виконанні завдань, водночас 

може виявляти турботу про взаємини, організовувати справу, орієнтуючись 

не лише на завдання, а й на підлеглих [119, с. 357-358]. 

Отримані результати дали змогу визначити особливості стилів 

керівництва командирів за різних умов військової діяльності, які сприяють 

виявленню довіри досліджуваними особами (табл. 3.3 і 3.4). 

Таблиця 3.3 

Особливості стилю керівництва командира, який сприяє довірі 
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Таблиця 3.4 

Особливості стилю керівництва командира, який сприяє довірі 

підлеглих (за ступенем уваги до підлеглих) 

Умови військової Ступінь уваги до підлеглих 
діяльності М а р < 

1 Повсякденні умови 7,4 0,52 0,01 з № 2 
2 Бойові умови 6,2 0,71 0,01 з № 1 

У ході дослідження стилів керівництва командирів встановлено, що в 

повсякденних умовах діяльності узагальнений профіль оптимального стилю 

керівництва командира має середнє значення показника «ступінь уваги до 

виконання завдань» (М = 5,3; а = 0,67) і достатньо високе значення показника 

«ступінь уваги до підлеглих» (М = 7,4; а = 0,52). 

Зазначене повною мірою підтверджують і результати експертного 

опитування. Серед найбільш значущих якостей командира підрозділу, які 

сприяють довірі підлеглих у повсякденних умовах діяльності (ранги 1-6), 

експерти з-поміж командирів підрозділів виокремили такі: впевненість, 

турбота про підлеглих, професіоналізм, чесність, обізнаність, справедливість 

(додаток И). Отже, експерти-офіцери також виокремлюють якості, які 

репрезентують високу увагу командира до підлеглих, спрямованість на 

позитивні взаємини. 

Управлінська діяльність командира такого типу характеризується 

розумним поєднанням уваги до вирішуваних завдань та підтримання 

сприятливого психологічного клімату в підрозділі. Командир намагається 

одночасно застосовувати методи управління жорстких та м'яких керівників, 

прагне працювати надійно, отримувати стабільний середній результат, 

орієнтується на побудову позитивних міжособистісних взаємин, створює 

оптимальні умови праці, які задовольняють підлеглих та дають їм 

можливість самореалізуватися. Зазначений стиль у цілому характеризується 

як демократичний, ми позначили його як «організаційне керівництво». 

За бойових умов діяльності узагальнений профіль оптимального стилю 

керівництва командира має високе значення показника «ступінь уваги до 
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виконання завдань» (М = 8,1; а = 0,58) та достатнє значення показника 

«ступінь уваги до підлеглих» (М = 6,2; а = 0,71). Високе значення показника 

«ступінь уваги до виконання завдань» вказує на розуміння досліджуваними 

особами необхідності посилити увагу до виконання поставлених завдань та 

надати перевагу командирові, налаштованому на ефективну діяльність і 

результат. При цьому високу вимогливість, твердість характеру командира, 

одноосібне прийняття ним рішень та наполегливість у досягненні цілей 

досліджувані особи сприймають як належне. Водночас достатнє значення 

показника «ступінь уваги до підлеглих» вказує на те, що в уявленнях 

досліджуваних осіб значущими є увага, підтримка та допомога з боку 

командира. Довіру в підрозділі матиме такий командир, який цінує та 

поважає кожного підлеглого військовослужбовця. 

За результатами експертного опитування осіб офіцерського складу 

серед найбільш значущих якостей командира підрозділу, які сприяють довірі 

підлеглих у бойових умовах (ранги 1-7), експерти виокремили такі: 

впевненість, рішучість, сміливість, мужність, турбота про підлеглих (додаток 

И). Отже, експерти-офіцери також виокремлюють якості, які репрезентують 

високу спрямованість командира на виконання завдань у поєднанні з 

достатньою увагою до підлеглих. 

Цей стиль керівництва характеризується тенденцією до домінування 

(посиленням вимогливості до підлеглих, ступеня уваги до виконання 

завдань) та має певні ознаки директивності (одноосібне прийняття рішень; 

чітка координація дій підлеглих). Водночас його підґрунтям є авторитет і 

справедливість командира, а основою взаємин з підлеглими - повага й 

турбота. Такий стиль ми позначили як «авторитет - співробітництво». 

Зауважимо, що традиційний авторитарний стиль керівництва, який 

багато науковців вважають найдоцільнішим у критичних, екстремальних 

ситуаціях, досліджувані особи не виокремили як такий, що повною мірою 

сприяє довірі підлеглих до командира. На нашу думку, жорсткий, 

диктаторський стиль, що характеризується надмірним контролем, 



112 
придушенням ініціативи, приниженням особистості або нехтуванням думкою 

підлеглих, наданням пріоритету виконанню завдань за будь-яку ціну, 

спричинятиме негативну реакцію військовослужбовців та створення в 

підрозділі атмосфери постійного психологічного напруження й, відповідно, 

зниження рівня довіри до командира. 

Таким чином, встановлено характерні стилі керівництва командира, які 

сприяють довірі досліджуваних. У повсякденних умовах діяльності 

узагальнений профіль оптимального стилю керівництва командира має 

середнє значення показника «ступінь уваги до виконання завдань» та 

достатньо високе значення показника «ступінь уваги до підлеглих». Такий 

стиль в цілому характеризується як демократичний, ми позначили його як 

«організаційне керівництво». 

За бойових умов діяльності узагальнений профіль оптимального стилю 

керівництва командира має високе значення показника «ступінь уваги до 

виконання завдань» і достатнє значення показника «ступінь уваги до 

підлеглих». Такий стиль ми позначили як «авторитет - співробітництво». 

3.1.4. Зв'язок між довірою військовослужбовців та ціннісними 

орієнтаціями командира 

Щоб визначити зв'язок між ціннісними орієнтаціями 

військовослужбовців і командирів та формуванням відносин довіри між ними 

ми використали методику «Ціннісні орієнтації» М. Рокіча [54, с. 26-28]. 

Спочатку досліджуваним особам було запропоновано ранжувати списки 

цінностей, наведених у методиці, в порядку значущості для себе, а потім -

ранжувати цінності в порядку значущості з позиції командира підрозділу, 

якому вони повністю довіряють («Уявіть командира підрозділу, якому Ви 

повністю довіряєте. Як, на Ваш погляд, він розставив би цінності в порядку 

значущості для себе?»). 
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Щільність зв'язків між проранжованими досліджуваними списками 

цінностей (між «Я - реальне» та «Командир, якому довіряють - ідеальне») 

ми визначали з використанням коефіцієнта рангової кореляції Спірмена ГБ. 

Критичне значення коефіцієнта кореляції рангів Спірмена крит при N = 18 

- 0,47 при р < 0,05 та 0,60 при р < 0,01. 

Отримані числові значення для термінальних та інструментальних 

цінностей вказують на позитивний зв'язок між ціннісними орієнтаціями 

військовослужбовців («Я - реальне») та командирів, яким довіряють 

(«Командир, якому довіряють - ідеальне»): середнє значення коефіцієнта 

рангової кореляції Спірмена при N = 18 для термінальних цінностей 

сер = 0,61 - кореляція статистично значуща (при р < 0,01) та є позитивною; 

для інструментальних цінностей сер = 0,63 - кореляція статистично 

значуща (при р < 0,01) та є позитивною. 

Зазначене підтверджує висновок, наведений вище, про роль системи 

цінностей як регулятора відносин довіри: військовослужбовці схильні 

довіряти командирам, які мають схожі життєві цінності. Результати 

дослідження наведено в додатку Л. 

Для отримання узагальненої оцінки термінальних та інструментальних 

цінностей командира, які сприяють довірі досліджуваних осіб, ми обчислили 

середнє арифметичне значення групових результатів за кожною цінністю 

окремо та проранжували їх у порядку зростання: цінності з найменшим 

середнім значенням надано ранг 1 (найбільш значуща цінність), наступній 

цінності - ранг 2 і т. д. Цінність із рангом 18 вважаємо найменш значущою. 

Отримана в ході дослідження індивідуальна ієрархія термінальних 

цінностей командира, якому довіряють, показує, що в уявленнях 

досліджуваних осіб найбільш значущими (ранги 1-6) для довіри є 

індивідуально-особистісні цінності: здоров'я (фізичне та психічне) (4,93), 

життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий глузд, досягнуті життєвим 

досвідом) (5,90), впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від 

внутрішніх суперечностей, сумнівів) (6,89). Достатньо високо оцінено 
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командира, якому довіряють 

Термінальні цінності Рангове 
сер. зн. Ранг 

Здоров'я (фізичне та психічне) 4,93 1 
Життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий глузд, 
досягнуті життєвим досвідом) 5,90 2 

Впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від 
внутрішніх суперечностей, сумнівів) 6,89 3 

Активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість 
життя) 7,74 4 

Цікава служба (робота, рід занять) 8,42 5 
Розвиток (робота над собою, постійне фізичне та духовне 
удосконалення) 8,82 6 

Щасливе сімейне життя 9,29 7 
Суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, 
товаришів по службі) 9,47 8 

Наявність хороших та вірних друзів 9,49 9 
Продуктивне життя (максимально повне використання своїх 
сил та можливостей) 9,64 10 

Пізнання (можливість поглибити свою освіту, розширити 
світогляд, підвищити загальну культуру, інтелектуально 
розвиватися) 

9,67 11 

Любов (духовна та фізична близькість з коханою людиною) 9,76 12 
Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 
труднощів) 10,17 13 

Щастя інших (благополуччя, розвиток та вдосконалення 
інших людей, всього народу, людства в цілому) 10,57 14 

Свобода (самостійність, незалежність у судженнях та 
вчинках) 11,24 15 

Краса природи та мистецтва (переживання прекрасного в 
природі та мистецтві) 12,07 16 

Творчість (можливість творчої діяльності) 12,94 17 
Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, 
відсутність обов'язків) 12,97 18 

цінності професійної самореалізації: цікава служба (робота, рід занять) (8,42); 

активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість життя) (7,74); 

розвиток (робота над собою, постійне фізичне та духовне удосконалення) 

(8,82). Групові результати оцінювання термінальних цінностей командира, 

якому довіряють підлеглі, наведено в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5. 

Групові результати оцінювання термінальних цінностей 
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Групові результати оцінювання інструментальних цінностей 
командира, якому довіряють 

Інструментальні цінності Рангове 
сер. зн. Ранг 

Відповідальність (почуття обов'язку, вміння дотримувати 
слово) 7,10 1 

Акуратність (охайність), вміння тримати речі в порядку, 
упорядковувати справи 7,85 2 

Сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів 8,14 3 
Вихованість (гарні манери) 8,29 4 
Освіченість (широта знань, висока загальна культура) 8,40 5 
Самоконтроль (стриманість, самодисципліна) 8,49 6 
Виконавчість, старанність (дисциплінованість) 8,51 7 
Життєрадісність (почуття гумору) 8,57 8 
Тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати 
перед труднощами) 8,71 9 

Раціоналізм (вміння розсудливо та логічно мислити, 
приймати обдумані, виважені рішення) 8,90 10 

Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче) 9,18 11 
Чесність (правдивість, щирість) 9,53 12 
Ефективність у справах (працелюбність, продуктивність) 10,07 13 
Високі запити (високі вимоги до життя та високі домагання) 10,81 14 
Терпимість (до поглядів і думок інших) 11,04 15 
Широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору) 11,19 16 
Чуйність (піклування) 12,74 17 
Непримиренність до недоліків інших 13,19 18 

Аналіз інструментальних цінностей командира, які сприяють довірі 

досліджуваних осіб, дає змогу констатувати, що найбільш значущими є 

цінності професійної діяльності: відповідальність (почуття обов'язку, вміння 

тримати своє слово) (7,10); вміння тримати речі в порядку, порядок у справах 

(7,85). Високі ранги отримали цінності самоствердження (сміливість у 

відстоюванні своєї думки, поглядів (8,14)), цінності міжособистісного 

спілкування (вихованість, гарні манери (8,29)) та інтелектуальні цінності: 

освіченість (широта знань, висока загальна культура (8,40)); самоконтроль 

(стриманість, самодисципліна) (8,49). 

Групові результати оцінювання інструментальних цінностей 

командира, якому довіряють підлеглі, наведено в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6. 
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Таким чином, можемо констатувати, що в системі термінальних 

цінностей командира, якому довіряють, в уявленнях досліджуваних найбільш 

значущим є професійний блок. Серед інструментальних цінностей 

переважають цінності професійної самореалізації. Це вказує на 

конгруентність між цінностями-засобами та цінностями-цілями: головні 

життєві пріоритети достатньо узгоджені зі способами їх реалізації. Також 

виокремлені досліджуваними особами у п. 3.1.1 основні якості командира, 

якому довіряють підлеглі (частота відповідей в межах 85-100%), практично 

тотожні з його найбільш вагомими інструментальними цінностями (ранги 

1-6). 

Загалом наголосимо на високій значущості у формуванні довіри 

досліджуваних осіб саме цінностей військово-професійної діяльності в 

загальній системі цінностей командира. На нашу думку, така тенденція 

зумовлена належністю досліджуваних осіб до певної соціальної групи -

категорії військових. 

Безумовно, життєві цінності командира визначають характерний тип 

його поведінки і стиль керівництва підлеглими. Військовослужбовці схильні 

довіряти розумним, розсудливим і досвідченим командирам, які під час 

прийняття рішень, виконання завдань керуються принципами об'єктивності, 

раціональності та доцільності. Відданість військовій справі, відповідальність 

і постійний професійний розвиток командира сприяють підвищенню довіри 

до нього підлеглих. 

Таким чином, аналіз отриманих емпіричних даних показує, що 

схожість у ціннісних орієнтаціях між підлеглими та командиром сприяє 

встановленню довіри у взаєминах. Серед найбільш значущих якостей 

командира, якому довіряють підлеглі, показники збігу в ціннісних 

орієнтаціях відіграють значну роль. 
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3.2. Розроблення та апробація авторської методики «Оцінювання 

рівня довіри до командира (начальника)» 

Аналіз психодіагностичних та проективних методик, які можна 

використовувати для вивчення довіри особистості до інших людей, показує 

їх спрямованість здебільшого на визначення загальних критеріїв та 

особливостей довіри до певної категорії людей. На цей час практично немає 

надійного та валідного інструментарію для оцінювання актуального рівня 

довіри до конкретної людини. Зазначене зумовило необхідність розроблення 

методики, яка відповідатиме вимогам, що висуваються до психологічних 

тестів, і дасть змогу комплексно оцінити рівень міжособистісної довіри у 

професійній діяльності. 

На підставі огляду психодіагностичного інструментарію з вивчення 

феномену довіри визначено, що зарубіжні автори розробили достатню 

кількість методик для дослідження довіри до себе (Т. Скрипкіна, 

А. Купрейченко, Н. Астаніна), довіри до світу (А. Купрейченко, 

М. Розенберг, Дж. Роттер), довіри особистості до інших людей 

(А. Купрейченко і С. Табхарова, Т. Скрипкіна, С. Джонсон-Джордж, 

У. С. Свеп) та міжособистісної довіри (А. Сидоренков та І. Сидоренкова, 

Дж. К. Ремпл і Дж. Ж. Холмс, Р. Левицькі, М. Стівенсон і Б. Банкер). В 

українському науковому просторі з цього питання розроблено значно менше 

праць: С. Яновської та А. Белінської, Л. Шестопалової та О. Бородавко, 

Н. Василець. 

Доводиться констатувати, що на цей час у вітчизняній військовій 

психології немає інструментарію, спрямованого на вивчення довіри 

підлеглих військовослужбовців до командира (начальника) в особливих 

умовах діяльності, що зумовило обрання відповідного напряму дослідження. 

Для вирішення поставлених завдань було використано такі методи: 

теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та систематизації 

матеріалів наукових досліджень), емпіричні (опитування, анкетування, 
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експертне оцінювання) і статистичні (методи математичної статистики для 

опрацювання й узагальнення результатів психологічного експерименту). 

Отримані дані було опрацьовано за допомогою комп'ютерних програм 

MS Excel 2010 та SPSS v.20 for Windows. 

Розроблення та апробацію методики «Оцінювання рівня довіри до 

командира (начальника)» було проведено в чотири етапи. 

На першому етапі теоретично проаналізовано наукові підходи 

дослідження довіри як соціально-психологічного феномену, розкрито 

структурні компоненти довіри як соціально-психологічного ставлення, 

оглянуто наявні методики вивчення довіри до іншої людини, довіри до світу 

(соціальної довіри), довіри в організації, колективі та групі. 

На другому етапі дібрано та обґрунтовано методики і проведено 

емпіричне дослідження змістових характеристик структурних компонентів 

довіри підлеглих військовослужбовців до своїх командирів (начальників). 

Метою дослідження було визначення критеріїв, компонентів довіри, 

значущості і взаємовпливів кожного компонента у загальній структурі довіри 

підлеглих військовослужбовців до своїх командирів (начальників). 

Результати теоретичного аналізу довіри як соціально-психологічного 

феномену, огляду наявних методик дослідження довіри до іншої людини, 

анкетування й експертного опитування стали основою для пілотного бланка 

методики «Оцінювання рівня довіри до командира (начальника)». 

На третьому етапі сформульовано твердження пілотного бланка 

методики та апробовано його у військових частинах Сухопутних військ 

Збройних Сил України. За результатами апробації пілотного бланка 

методики скореговано твердження та проведено повторне анкетування. 

Під час розроблення пілотного бланка методики було дотримано низку 

загальних вимог, а саме: простоти інструкції, лаконічності і зрозумілості 

тверджень, відносної простоти обчислення отриманих результатів. Бланк 

складається з 25 тверджень, представлених у трьох умовних блоках: 
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когнітивному - безпосередні знання й уявлення підлеглого (підлеглих) 

про командира (начальника) на основі спільного досвіду взаємодії; 

емоційному - емоційне оцінювання, приязнь до командира 

(начальника); 

поведінковому - реальна поведінка підлеглого (підлеглих), його 

готовність до певних довірчих дій стосовно командира (начальника) за 

різних умов обстановки. 

Для побудови шкали використано шкалу сумарних оцінок (шкалу 

Лайкерта). Досліджуваним особам було запропоновано оцінити міру своєї 

згоди з кожним судженням, наведеним у бланку методики, стосовно свого 

командира (начальника) та обрати одну із запропонованих п'яти альтернатив: 

«повністю згодний», «швидше згодний», «важко відповісти», «швидше не 

згодний», «повністю не згодний». 

На четвертому етапі проведено психометричну перевірку методики, 

процедури факторного аналізу і створення тестових норм. 

Характеристика вибірки. Для проведення апробації методики було 

сформовано репрезентативну вибірку з 420 військовослужбовців - учасників 

операції Об'єднаних сил (антитерористичної операції) на території Донецької 

та Луганської областей (всіх категорій, крім строкової служби) військових 

частин Сухопутних військ Збройних Сил України віком від 19 до 53 років. У 

процесі обробки результатів бланки 44 досліджуваних було вилучено через 

неправильне (неповне або некоректне) заповнення. Таким чином, остаточно 

опрацьовано результати анкетування 376 досліджуваних. 

На початковому етапі перевірено відповідність емпіричних балів 

тверджень бланку методики закону нормального розподілу. Для цього було 

застосовано критерії асиметрії та ексцесу, а також одновибірковий критерій 

Колмогорова - Смирнова. Числові значення асиметрії та ексцесу дорівнюють 

As = 0,156 та Ех = - 0,759, тобто не перевищують критичних для 

досліджуваної вибірки. За критерієм Колмогорова - Смірнова 

асимптоматична значущість (двостороння) р > 0,05 (р = 0,771), відмінностей 
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від нормальності не виявлено. Таким чином, емпіричний розподіл відповідає 

теоретичному нормальному. 

Психометрична перевірка методики передбачала визначення її на 

надійність та валідність. 

Щоб виміряти ретестову надійність, бланк методики було 

запропоновано досліджуваним особам двічі з інтервалом у 2-3 тижні. 

Показник г склав 0,821 при рівні значущості р < 0,01, що вказує на добру 

ретестову надійність. Додатково до перевірки ретестової надійності 

визначено надійність окремих пунктів тесту, для чого проаналізовано 

сталість відповідей (реакцію досліджуваних осіб) за кожним пунктом 

методики та незначно відредаговано твердження, що спричиняли 

максимально різні реакції (розкид відповідей) досліджуваних. 

Внутрішню узгодженість питань методики перевірено методом 

розщеплення (методом автономних частин). Питання методики було 

розділено на дві рівні частини та обчислено коефіцієнт кореляції між ними. 

Показник г становив 0,658. Загальну надійність (узгодженість) тесту 

визначено за допомогою формули Спірмена - Брауна, за якою показник г 

становив 0,793. Зазначене вказує на достатню надійність методики. 

Дискримінативність завдань визначено через коефіцієнт кореляції 

кожного завдання із загальним результатом методики [22, с. 47]. Питань, які 

слабо корелювали із загальним балом (з коефіцієнтом кореляції < 0,3), не 

виявлено. 

Узгодженість пунктів методики визначено за допомогою коефіцієнта 

а Кронбаха, який становив 0,819. Отриманий показник можна вважати 

добрим в аспекті вимог до психодіагностичного інструментарію. 

Змістовну валідність методики оцінено за допомогою методу 

експертного оцінювання. Експертами були три професійних психологи з-

поміж науково-педагогічних працівників гуманітарного інституту 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (2 

кандидати психологічних наук та 1 доктор психологічних наук). Експертам 
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було запропоновано оцінити кожне твердження бланка методики за 3-

бальною шкалою (1 бал - відповідає повною мірою, 2 бали - частково 

відповідає, 3 бали - не відповідає) за такими критеріями: 

критерій 1 - відповідність діагностичному конструкту (концепту); 

критерій 2 - конкретність, доступність для сприйняття, однозначність 

у формулюванні питання, адекватна лінгвістична форма; 

критерій 3 - придатність варіантів відповідей. 

Висновок про валідність пунктів методики на основі експертних оцінок 

було сформульовано на підставі такого розрахунку: при М = 1-1,5 - достатня 

валідність пункту; при М = 1,5-2 - недостатня валідність пункту; при М > 2 -

пункт невалідний [2, с. 19-20]. 

За результатами експертного оцінювання з урахуванням рекомендацій 

експертів в остаточному бланку методики ряд тверджень було відредаговано 

без концептуальної зміни їх суті. Висновок експертів став підставою для 

прийняття рішення про достатню змістову валідність методики. 

Наступним етапом була перевірка критеріальної валідності, яка 

розкривала міру узгодженості результатів вимірювальної методики з 

незалежним критерієм [95, с. 64-65]. Як критерій валідизації було обрано 

феномен авторитету командира, одним із головних компонентів якого, на 

нашу думку, є довіра підлеглих. Важливою вимогою під час вибору 

незалежного критерію була його внутрішня смислова відповідність із 

діагностичним інструментом та однорідність за психологічною сутністю 

[3, с. 82-83]. Під час оцінювання рівня авторитету командира (начальника) 

було використано методику оцінювання рівня авторитету та лідерства 

командирів (начальників), застосовувану у Збройних Силах України [116]. 

Коефіцієнт кореляції г становив 0,826, що вказує на добру критеріальну 

валідність. 

Для перевірки статистичної відповідності первинних змінних за 

факторами (теоретичною структурою) експериментальним даним проведено 

конфірматорний факторний аналіз пунктів методики. Розмір вибірки цілком 
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відповідає вимогам для проведення процедур факторного аналізу [93, с. 26]. 

За результатами використання критерію адекватності вибірки Кайзера -

Мейєра - Олкіна було встановлено високу адекватність застосування 

факторного аналізу до значень досліджуваної вибірки (значення критерію 

дорівнює 0,876). За критерієм сферичності Бартлетта рівень значущості 

p < 0,001, що також вказує на прийнятність даних для проведення з ними 

процедури факторного аналізу. 

Факторний аналіз проведено методом головних компонент з 

обертанням осей Уагішах. Кількість факторів визначено за критеріями 

Кайзера і Кеттелла. Більшими за одиницю виявилися власні значення 

перших чотирьох компонент (1 - 16,921; 2 - 1,439; 3 - 1,209; 4 - 1,053). За 

критерієм Кайзера оптимальним у цьому разі можна вважати виокремлення 

чотирьох факторів. На графіку власних значень точці перегину відповідає 

друга компонента, а з третьої спадання власних значень максимально 

уповільнюється. За критерієм Кеттелла можна виокремити три фактори. 

Таким чином, на підставі застосування критеріїв Кайзера і Кеттелла 

прийнято рішення про трифакторну структуру як оптимальну. Виокремлені 

три фактори описують 78,27% загальної дисперсії. З урахуванням вимог до 

інтерпретації факторів [93, с. 111-112; 37, с. 278-279; 132, с. 327] 

сформовано такі факторні групи: 

перший фактор - «ЗНАННЯ» - пояснює 43,67% загальної дисперсії та 

відображений такими пунктами бланку методики: «не порушує своїх 

обіцянок, вміє тримати слово» (0,901), «надійний за будь-яких умов, ніколи 

не підведе (0,866), «під час виконання завдань завжди дбає про підлеглих» 

(0,852), «в бою не буде ховатися за спинами підлеглих» (0,843), «під час 

прийняття рішень передусім зважає на здоровий глузд» (0,828), 

«прислухається до думки підлеглих, здатний визнати свою неправоту» 

(0,800), «коли він поруч, я впевненіший в успішному виконанні завдань» 

(0,752), «якщо необхідно, я можу поділитися з ним своїми проблемами та 

переживаннями» (0,743), «в екстремальних ситуаціях не втрачає 
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самовладання, чітко та впевнено діє за будь-яких умов обстановки» (0,738), 

«з нього я беру приклад» (0,726), «хороший керівник та організатор» (0,697), 

«добре знає свою справу, освічений та розумний» (0,694), «має авторитет і 

повагу» (0,688), «завжди допоможе і підтримає» (0,675), «поставлені ним 

завдання не викликають у мене сумнівів. Я виконую їх не роздумуючи» 

(0,658). Перший фактор характеризує безпосередні знання та уявлення 

підлеглого (підлеглих) про командира (начальника), сформовані на основі 

спільного досвіду взаємодії, а також очікування, пов'язані з поведінкою 

командира (начальника) за різних умов та обставин. Пункти бланку 

методики, що стосуються цього фактору, загалом можна розділити на три 

умовні підфактори: надійність, професіоналізм, турбота про підлеглих; 

другий фактор - «ЄДНІСТЬ І ГОТОВНІСТЬ» - охоплює 19,07% 

загальної дисперсії та відображений такими пунктами бланку методики: «у 

нас схожі життєві принципи і переконання» (0,836), «у нас схожі життєві 

цінності» (0,747), «навіть якщо його наказ буде непопулярним (викликатиме 

сумнів), але необхідним, я виконаю його» (0,711), «у нас схожі погляди на 

життя» (0,647), «я намагаюся виконати поставлені ним завдання якомога 

краще, бо мені важлива його думка про мене» (0,578). Другий фактор 

характеризує схожість життєвих поглядів і позицій підлеглого та командира 

(начальника), а також реальну поведінку підлеглого, його готовність до дій 

стосовно командира (начальника) за різних обставин. Поєднання зазначених 

пунктів методики в одному факторі можна пояснити достатньо тісним 

зв'язком між ціннісними орієнтаціями підлеглих військовослужбовців і 

командирів (начальників) та формуванням відносин довіри між ними. 

Спостерігається перенесення суб'єктивних життєвих цінностей підлеглого на 

командира (начальника) в очікуванні його відповідної поведінки, що 

посилить впевненість у схожості життєвих принципів, цінностей та поглядів і 

детермінує активність військовослужбовця, а саме готовність до виконання 

довірчих дій стосовно командира (начальника); 
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третій фактор - «ПРИЯЗНЬ» - пояснює 15,52% загальної дисперсії та 

відображений такими пунктами бланку методики: «стежить за своїм 

зовнішнім виглядом, охайний» (0,906), «вихований та ввічливий, має гарні 

манери» (0,724), «життєрадісний, має почуття гумору» (0,587), «щирий та 

відкритий, товариський» (0,499), «вміє відстоювати свою думку та погляди, 

наполегливий у досягненні цілей» (0,410). Третій фактор характеризує 

емоційне оцінювання підлеглим свого командира (начальника), приязнь та 

зацікавленість у взаєминах. 

За результатами факторного аналізу пункт № 4 методики («поставлені 

ним завдання не викликають в мене сумнівів. Я виконую їх не роздумуючи»), 

який на етапі конструювання пілотного бланку методики належав до 

поведінкового компонента, за виявленою факторною вагою включено до 

фактору «ЗНАННЯ». Відсутність сумнівів під час виконання поставлених 

завдань можна пояснити повною впевненістю військовослужбовців у 

професійності, надійності свого командира та безпеці його вчинків для 

підлеглих. Пункт № 21 методики («вміє відстоювати свою думку та погляди, 

наполегливий у досягненні цілей»), який спочатку належав до когнітивного 

компонента, за факторною вагою включено до фактору «ПРИЯЗНЬ». 

Вочевидь, твердість характеру, принциповість і сміливість командира 

(начальника) підвищують емоційну оцінку, викликають симпатію підлеглих. 

Таким чином, теоретично обґрунтовану факторну структуру 

підтверджено отриманими емпіричними даними, значущих розбіжностей не 

виявлено. 

Наступним етапом стало обчислення норм опитувальника. Зважаючи 

на відповідність отриманих емпіричних даних закону нормального 

розподілу, використано середнє арифметичне та стандартне відхилення. 

Середнє арифметичне для вибірки становить 106,1, стандартне відхилення -

12,9. Діапазон теоретично можливих значень у балах є таким: мінімальна 

кількість балів - 25, максимальна - 125. Враховуючи вимоги до нормування 

даних [2, с. 34-35], діапазон значень розділено на три частини: 
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120-125 балів - високий рівень довіри; 

93-119 балів - середній рівень довіри; 

25-92 балів - низький рівень довіри. 

Таким чином, відповідно до мети дослідження розроблено та 

апробовано методику, за допомогою якої можна оцінити актуальний рівень 

довіри підлеглих військовослужбовців до командира (начальника) в 

особливих умовах діяльності. Метою методики є діагностування відносин 

довіри в системі «підлеглий - командир (начальник)» для прогнозування 

успішності спільної професійної діяльності, формування стратегії вирішення 

проблемних моментів у взаєминах та коригування індивідуально -

професійних якостей, стилю поведінки і керівництва оцінюваних командирів 

(начальників), надання пропозицій керівникам вищого рівня для прийняття 

управлінських рішень. 

Психометрична перевірка показала достатні показники надійності та 

валідності методики. За результатами конфірматорного факторного аналізу 

пунктів методики теоретично обґрунтовану факторну структуру 

підтверджено отриманими емпіричними даними, значущих розбіжностей не 

виявлено. Отриманосередньо нормативні показники для загальної вибірки, 

визначено стандартизовані тестові норми [76; 80]. Текст методики, 

інструкцію до неї та психометричні показники наведено в додатках М та Н. 

3.3. Характеристика комплексної тренінгової програми 

«Ефективне керівництво військовим підрозділом на основі відносин 

довіри» 

Для формувального етапу експерименту було відібрано контрольну та 

експериментальну групи. До складу груп увійшли військовослужбовці 

офіцерського складу, що обіймали посади командирів підрозділів у ланці 

«взвод - рота» (та їм рівні), мали приблизно однакові соціально-демографічні 

характеристики за статтю, віком і професійними даними. Обов'язковою 
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умовою під час формування груп було перебування її учасників на посаді не 

менше року. Контрольну та експериментальну групи сформовано по 44 особи 

у кожній. Психологічний експеримент проведено на базі двох військових 

частин Сухопутних військ Збройних Сил України. 

Мета формувального етапу експерименту полягала в розвитку у 

командирів здібностей до побудови відносин довіри з підлеглими 

військовослужбовцями. Основними завданнями цього етапу дослідження 

визначено: розроблення змісту і структури тренінгової програми, її апробація 

та вивчення ефективності. 

У сучасній психологічній науці поняття «тренінг» має велику кількість 

визначень. У широкому розумінні цим поняттям позначають метод активного 

навчання, спрямований на формування, розвиток та корекцію у людини 

певних якостей. На нашу думку, загальний підхід до розуміння тренінгу 

вичерпно висвітлив Б. Карвасарський, який трактує тренінг як сукупність 

психотерапевтичних, психокорекційних і навчальних методів, спрямованих 

на розвиток навичок самопізнання і саморегуляції, навчання та 

міжперсональної взаємодії, комунікативних та професійних умінь 

[53, с. 645]. 

Достатньо змістовне визначення тренінгу надав О. Євтихов. На думку 

ученого, груповий психологічний тренінг є методом навмисних змін людини, 

спрямованих на її особистісний та професійний розвиток через набуття, 

аналіз та переоцінювання нею власного життєвого досвіду у процесі групової 

взаємодії. У тренінгу створюють можливість негайного зіставлення 

отриманої інформації та практичної діяльності, емоційного проживання 

нових моделей поведінки і пов'язаних з ними результатів, що забезпечується 

дією каналів зворотного зв'язку. Фахівець, який бере участь у тренінгу, під 

час зворотного зв'язку виявляє нестачу у себе вмінь та навичок, теоретичних 

знань, а також неадекватність установок і стереотипів [34, с. 16-17]. 

На думку Л. Мороз існують такі різновиди тренінгів: психологічний 

(зосереджений на індивідуальності), соціально-психологічний (центрований на 
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взаємодії особистості і групи) та професійний (спрямований на розвиток 

професійних якостей та вмінь). Дослідниця зазначає, що синтезом 

психологічного, соціально-психологічного та професійного тренінгів є 

професійно-психологічний тренінг, спрямований на особистість як суб'єкта 

життєдіяльності. Зазначений вид тренінгу спрямований на розвиток 

професійних знань та умінь, корекцію установок, становлення особистості 

завдяки інтеріоризації-екстеріоризації особливостей професійного 

середовища, об'єктів праці та специфіки взаємодії з ними професіонала. 

Результатом такого тренінгу є досягнення якісно нового рівня усвідомлення 

професійного середовища, себе в ньому, опанування засобами перетворення 

предмета професійної діяльності з метою її удосконалення. Перетворення 

професійно-нормативних вимог до професійних якостей в індивідуальні 

властивості учасники тренінгу сприймають як бажані та необхідні для 

виконання службових завдань [96, с. 133; 97]. 

Як вважає О. Лазорко, у професійно-психологічному тренінгу 

поєднуються два умовних види тренінгів: суб'єктно-орієнтовані, спрямовані на 

розвиток окремих психічних функцій, якостей і властивостей людини, та 

діяльнісно-орієнтовані, які формують нові уміння та навички [62, с. 132]. За 

Н. Євдокимовою, професійно-психологічний тренінг - це рух людини у 

професійній компетентності: від неусвідомленої некомпетентності до 

неусвідомленої компетентності через усвідомлення власних обмежень у 

професійній діяльності та прийняття навчальних завдань на самозміну 

[38, с. 127]. 

Таким чином, піл час розроблення тренінгової програми ми взяли за 

основу підходи, запропоновані О. Лазорко та Н. Євдокимовою, а також 

врахували загальні вимоги до цього методу роботи, професійні особливості 

учасників та специфіку військової діяльності. 

Основу розробленої тренінгової програми становили результати 

теоретичного аналізу наукових підходів вітчизняних та зарубіжних учених до 

визначення сутності і змісту довіри як соціально-психологічного феномену, 
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його специфіки в системі взаємин «командир - підлеглий» у військовому 

підрозділі тактичного рівня, що детально відображено в розділі 1 дисертації. 

Також у ході розроблення змісту тренінгу враховано результати науково-

пошукової роботи, викладені у п. 3.1 дисертації [84]. 

Науково-методичним підґрунтям для тренінгової програми слугували 

розробки, у яких висвітлено технології створення тренінгів [128; 137], 

принципи та методику проведення тренінгу [34; 153]. 

В основу тренінгових сесій покладено технологічний підхід, 

запропонований Л. Карамушкою, згідно з яким структура технології містить 

такі основні компоненти: інформаційно-смисловий, діагностичний та 

корекційно-розвивальний [152]. 

Інформаційно-смисловий компонент тренінгу передбачав оволодіння 

командирами (начальниками) теоретичними знаннями про зміст і структуру 

феномену довіри, його значущість у міжособистісних відносинах 

військовослужбовців та взаєминах за умов субординації, роль командира 

(начальника) у розвитку відносин довіри у військовому підрозділі в 

повсякденних та бойових умовах діяльності. Цей компонент реалізовано за 

допомогою методів «мозкового штурму», групових дискусій, міні-лекцій, 

групових та індивідуальних вправ. 

Діагностичний компонент тренінгу передбачав дослідження 

вираженості у командирів (начальників) професійних та психологічних 

якостей, що сприяють довірі підлеглих, а також визначення рівня знань, 

навичок та мотивації командирів (начальників) зі встановлення відносин 

довіри у військових підрозділах. Цей компонент реалізовано за допомогою 

психологічних практикумів та діагностичних інтерв'ю. 

Корекційно-розвивальний компонент передбачав оволодіння 

командирами (начальниками) основними стратегіями професійно-

психологічного впливу на підлеглих, що сприяють встановленню атмосфери 

довіри та створенню позитивного психологічного клімату у військовому 

підрозділі, розвиток в учасників рефлексивних умінь та практичних навичок, 
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необхідних для встановлення відносин довіри у взаєминах з підлеглими, 

коригування індивідуального стилю керівництва. Компонент реалізовано за 

допомогою таких форм і методів роботи: групових дискусій, методу 

незавершених речень, аналізу професійних ситуацій, групових та 

індивідуальних вправ, командної роботи із завданнями. 

Тренінгова програма розрахована на 20 академічних годин, а саме: 

вступ - 2 год, тренінгові сесії - 16 год (чотири сесії по 4 год кожна), 

підведення підсумків - 2 год. Організаційно тренінг тривав чотири дні 

протягом одного тижня. 

Мета тренінгової програми: підготовка командирів (начальників) до 

ефективного керівництва військовими підрозділами на основі відносин 

довіри. 

Завдання тренінгової програми: 

1. Набуття знань про зміст і структуру феномену довіри, його 

значущість у міжособистісних відносинах військовослужбовців та взаєминах 

за умов субординації, роль командира (начальника) у встановленні відносин 

довіри у військовому підрозділі в повсякденних та бойових умовах 

діяльності. 

2. Розвиток рефлексивних умінь та практичних навичок, 

індивідуального стилю керівництва, необхідних для встановлення відносин 

довіри у взаєминах з підлеглими. 

3. Оволодіння основними стратегіями професійно-психологічного 

впливу на підлеглих, що сприяють встановленню атмосфери довіри та 

створенню позитивного психологічного клімату у військовому підрозділі. 

Загальна структура тренінгової програми. 

Професійно-психологічний тренінг «Ефективне керівництво 

військовим підрозділом на основі відносин довіри» складається зі вступу, 4 

тренінгових сесій і підведення підсумків загальною тривалістю 20 год, і має 

таку структуру: 

вступ - 2 год; 
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тренінгова сесія 1 «Довіра в міжособистісних відносинах 

військовослужбовців» - 4 год; 

тренінгова сесія 2 «Довіра до командира (начальника) у військових 

підрозділах» - 4 год; 

тренінгова сесія 3 «Командир (начальник) як суб'єкт розвитку довіри» 

- 4 год; 

тренінгова сесія 4 «Професійно-психологічний вплив командира 

(начальника) на підлеглих в особливих умовах діяльності» - 4 год; 

підведення підсумків - 2 год. 

План проведення професійно-психологічного тренінгу «Ефективне 

керівництво військовим підрозділом на основі відносин довіри» наведено в 

додатку П. 

Зміст тренінгу 

Вступ 

Час: 90 хв. 

1. Вправа «Знайомство». 

Час: 25 хв. 

Мета: познайомити учасників, ознайомитися з колом їх інтересів та 

захоплень. 

Хід виконання. Учасники стисло повідомляють інформацію про себе 

(«Мене звати...», «Я служу в ... на посаді...», «Я захоплююсь (люблю)...», 

«Ніхто навіть не здогадується, що я »). 

2. Вправа «Очікування». 

Час: 20 хв. 

Мета: визначити очікування учасників від тренінгу. 

Хід виконання. Учасники висловлюють свої очікування від тренінгу («Я 

очікую . «, «Мені б хотілося.») . 

3. Групове обговорення «Правилароботи під час тренінгу» . 

Час: 15 хв. 

Мета: визначити правила групової роботи під час тренінгу. 
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Хід виконання. Учасники (з урахуванням порад тренера) визначають 

правила міжособистісної взаємодії та спільної роботи у групі, обговорюють 

організаційні питання (тривалість роботи, кількість перерв тощо). 

4. Мультимедійна презентація «Мета і завдання тренінгу». 

Час: 25 хв. 

Мета: ознайомити учасників з метою, завданнями, структурою та 

організаційними формами проведення тренінгу. 

Підведення підсумків. 

Тренінгова сесія 1 «Довіра в міжособистісних відносинах 

військовослужбовців» 

Час: 180 хв. 

Мета: розкрити сутність і зміст, роль і місце довіри в міжособистісних 

відносинах військовослужбовців. 

Основні завдання: 

- висвітлення сутності довіри як соціально-психологічного ставлення, 

структурних компонентів і функцій, ролі в міжособистісних відносинах, умов 

виникнення, динаміки розвитку, формально-динамічних характеристик; 

- ознайомлення з особливостями прояву довіри в міжособистісних 

відносинах військовослужбовців у повсякденних та бойових умовах, її роллю 

у групових процесах військового підрозділу; 

- розвиток навичок самоаналізу та взаємопізнання; 

- розвиток рефлексивних умінь із побудови довірливих відносин. 

Заняття 1.1 «Довіра в міжособистісних відносинах» 

Час: 90 хв. 

Інформаційно-смисловий компонент: 

1. Вступ до тренінгової сесії № 1. 

Час: 5 хв. 

Хід виконання. Доведення мети, завдань, порядку організації роботи. 
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2. Вправа «Довіра - це...» (модифікація автора) [141]. 

Час: 20 хв. 

Мета: вивчити уявлення учасників тренінгу про феномен довіри. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, маркери. 

Хід виконання. Тренер зачитує учасникам підготовлений текст. 

«Одного разу атеїст, гуляючи вздовж прірви, підсковзнувся і покотився 

вниз. Під час падіння йому вдалося схопитися за гілку маленького дерева, що 

росло з ущелини у скелі. Звисаючи на гілці та розгойдуючись на холодному 

вітрі, атеїст усвідомив всю безнадійність свого становища: знизу чорніли 

валуни, а способу піднятися нагору не було. Його руки, що трималися за 

гілку, ослабли. 

«Ну, - подумав атеїст, - лише Бог зможе зараз врятувати мене. Я 

ніколи не вірив у Бога, але я, мабуть, помилявся. Що я втрачаю?» І він 

покликав: «Боже! Якщо ти існуєш, допоможи мені, і я буду вірити в тебе!» 

Відповіді не було. 

Атеїст покликав знову: «Боже, будь ласка! Я ніколи не вірив у тебе, але 

якщо ти врятуєш мене зараз, я з цього моменту буду вірити в тебе». 

Раптом Великий Глас пролунав з-за хмар: «О, ні, ти не будеш вірити! Я 

знаю таких, як т и . » 

Атеїст так здивувався, що мало не випустив гілку: «Будь ласка, Боже! 

Ти помиляєшся! Я справді думаю так! Я буду вірити!» 

«О, ні, ти не будеш! Всі ви так кажете!» 

Атеїст благав і переконував. Нарешті Бог сказав: «Ну добре. Я врятую 

тебе ... Відпусти гілку». 

«Відпустити гілку?! - вигукнув атеїст. - Чи не думаєш ти, що я 

божевільний?» 

Тренер пропонує учасникам відповісти на такі запитання: «На вашу 

думку, що таке віра, довіра, довірливість, недовіра? Чим вони різняться?», 

«Що сприяє та що заважає довірі до іншої людини?». Учасникам надають час 

для роздумів, відповіді вони записують у робочі зошити. На завершення 
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відбувається спільне обговорення результатів: учасники по черзі зачитують 

свої записи та коментують їх. Для наочності тренер відображає на фліп-чарті 

«матрицю суміжних понять» з чотирьох зон (віра, довірливість, довіра, 

впевненість) та записує в них ключові позиції, озвучені учасниками. 

3. Міні-лекція: «Довіра в міжособистісних відносинах». 

Час: 20 хв. 

Мета: ознайомити із сутністю довіри як соціально-психологічного 

ставлення, її структурними компонентами та функціями; розглянути роль і 

місце довіри в міжособистісних відносинах, умови її виникнення, динаміку 

розвитку, формально-динамічні характеристики. 

Корекційно-розвивальний компонент: 

4. Вправа: «Свідома та несвідома довіра» [141]. 

Час: 40 хв. 

Мета: розвинути уміння з визначення рівня довіри співрозмовника під 

час вербальної та невербальної комунікації, сприяти оволодінню навичок із 

завоювання довіри партнера. 

Хід виконання. 

Етап 1. Тренер обирає двох учасників, перший із яких розмовлятиме, а 

другий - показуватиме рукою рівень довіри до нього. Першому учаснику 

необхідно змінювати поведінку (голос, рухи, позу, слова і т.д.), щоб 

домогтися максимально високого рівня довіри другого учасника. Потім 

учасники міняються ролями. Після завершення етапу учасники обговорюють 

побачене, узагальнюють досвід та визначають, яка поведінка викликає 

максимально високу довіру у співрозмовника (3...5 пунктів, наприклад: 

спокійний голос, розслаблена поза, симетричні рухи руками, розмова на 

конкретну тему і т.д.). Для наочності результати обговорення відображають 

на фліп-чарті. 

Етап 2. Тренер обирає інших двох учасників, перший із яких 

розмовлятиме і намагатиметься досягти максимально високого рівня довіри 

другого учасника, а другий при цьому рукою нічого не показуватиме. Рівень 
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довіри перший учасник визначатиме лише за зовнішнім виглядом (мімікою, 

поглядом, позою, жестами) другого учасника. Першому учаснику необхідно 

домогтися максимально високого рівня довіри, змінюючи власну поведінку. 

Потім учасники міняються ролями. Після завершення етапу учасники 

обговорюють побачене, узагальнюють досвід та визначають зовнішні ознаки 

високого та низького рівнів довіри ( 3 . 5 пунктів на кожен рівень). 

Етап 3. Учасникам пропонують узагальнити досвід перших двох 

етапів та визначити загальні зовнішні ознаки високого та низького рівнів 

довіри. Наприклад, ознаками високого рівня довіри можуть бути усмішка, 

нахил тулуба вперед, тривала розмова, кивання головою і т.д., ознаками 

низького рівня довіри - похмурий вираз обличчя, схрещення рук на грудях, 

напруженість і т.д. Для наочності результати обговорення відображають на 

фліп-чарті. 

5. Підведення підсумків заняття. 

Заняття 1.2 «Довіра у військовому підрозділі» 

Час: 90 хв. 

Інформаційно-смисловий компонент: 

1. Вправа «Довірче фото» (авторськарозробка). 

Час: 10 хв. 

Мета: стимулювати мислення, рефлексію, творчу активність 

учасників, закріпити набуті знання. 

Необхідні матеріали: фотографії різних людей (за кількістю учасників 

тренінгу), роздруковані або висвітлені на слайдах. 

Хід виконання. Тренер демонструє фотографії різних людей. Кожному 

учаснику по черзі пропонують стисло розповісти про свої перші враження від 

фото за такою схемою: моє перше враження (довіряю / не довіряю); чому 

так? (що приваблює, що відштовхує в зовнішності, поведінці і т.д.); 

«фотопереворот» (що необхідно змінити, щоб я почав довіряти / не довіряти 

людині, зображій на фотографії?). Можливе демонстрування групових фото 
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із завданням визначити ймовірний ступінь довіри між людьми, зображеними 

на них. 

2. Міні-лекція на тему: «Роль довіри в міжособистісних відносинах 

військовослужбовців у повсякденних та бойових умовах діяльності». 

Час: 20 хв. 

Мета: розкрити особливості прояву довіри в міжособистісних 

відносинах військовослужбовців, її роль у групових процесах військового 

підрозділу; розкрити особливості прояву довіри в міжособистісних 

відносинах військовослужбовців у бойових умовах. 

Діагностичний компонент: 

3.Психологічний практикум, діагностичне інтерв'ю. 

Час: 15 хв. 

Корекційно-розвивальний компонент: 

4. Вправа «Слухаю, повторюю та висловлююся...» [141]. 

Час: 20 хв. 

Мета: стимулювати мислення, рефлексію, творчу активність 

учасників, закріпити набуті знання. 

Хід виконання. Тренер пропонує учасникам висловити свою думку за 

темою: «Довірчі відносини». Будь-який учасник отримує право висловитися 

лише після того, як він успішно підсумує сказане попереднім учасником. 

Таким чином, учасник, який почав обговорення, має абсолютну свободу, але 

кожний наступний відповідно до правил має узагальнити сказане попереднім 

учасником. Наприклад: 

1-й учасник: «Мені здається, що довірливі люди часто є простаками та 

недотепами...» 

2-й учасник: «1-й учасник вважає, що довірливі люди мають вигляд 

слабких та смішних. Для мене ж існує різниця між поняттями «довірливість» 

і «довірча поведінка...» І т. д. 

По можливості тренер також бере участь у виконанні цієї вправи. Після 

того, як всі учасники групи висловляться, кожен може оцінити свої враження 
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від вправи. Варіанти питань тренера: «Які почуття у вас виникли під час 

виконання цієї вправи? Які складові цієї вправи було б слушно перенести в 

контекст ваших професійних відносин?» 

5. Вправа «Ятакож це маю...» [141]. 

Час: 20 хв. 

Мета: розвинути навички самоаналізу, набуття рефлексивних умінь із 

побудови довірливих відносин, усвідомлення власного потенціалу та 

мотивації до подальшого розвитку. 

Хід виконання. Учасників розсаджують по колу. 

Етап 1: тренер пропонує першому учаснику назвати одну особисту 

негативну якість, яка заважає йому будувати довірчі відносини з підлеглими 

або колегами по службі. З-поміж присутніх піднімають руки ті, кому також 

притаманна ця якість. 

Етап 2: учасники спільно мають замінити («перевернути») вказану 

учасником якість з негативної на позитивну. Завдання продовжують 

виконувати по черзі всі учасники. 

6. Підведення підсумків заняття. 

Тренінгова сесія 2 «Довіра до командира у військових підрозділах» 

Час: 180 хв. 

Мета: розкрити особливості формування довіри у взаєминах між 

підлеглими та командиром у повсякденних та бойових умовах діяльності. 

Основні завдання: 

- висвітлення особливостей формування довіри у взаєминах за умов 

субординації, змісту і значущості відносин довіри в системі «підлеглий -

командир»; 

- ознайомлення з чинниками, динамікою довіри до командира у 

військових підрозділах у бойових умовах; 

- розвиток мотивації у встановленні відносин довіри, особистісного та 

професійного зростання; 
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- розвиток навичок самоаналізу та взаємопізнання; 

- набуття рефлексивних умінь щодо побудови довірливих відносин. 

Заняття 2.1 «Довірчі відносини в системі «підлеглий - командир» 

Час: 90 хв. 

Інформаційно-смисловий компонент: 

1. Вступ до тренінгової сесії № 2. 

Час: 5 хв. 

Хід виконання. Тренер оголошує мету, завдання, порядок організації 

роботи, а також актуалізує попередній досвід учасників (досвід участі в 

попередньому занятті тренінгу): «Що мені запам'яталося з попередньої 

зустрічі?». 

2. Мозковий штурм на тему: «Цитати про довіру» (авторська 

розробка). 

Час: 15 хв. 

Мета: стимулювати творчу активність, мислення, рефлексію. 

Хід виконання. Тренер зачитує (демонструє на слайдах) цитати 

видатних людей про довіру, учасникам по черзі пропонують їх коментувати. 

Варіанти цитат для обговорення: 

«Довіра - перша умова дружби» (Ж. де Лабрюєр); 

«Чим прозоріша для нас людина, тим більше ми їй довіряємо, й тим 

ближчою вона стає нам» (Дж. Б'юрі); 

«Довіра породжує довіру» (М. Ф. Шмальц); 

«При довірі, звичайно, необхідна обережність, але більш за все вона 

необхідна при недовірі» (Й. Зтвеш); 

«Шкідливі і довіра, й недовірливість» (Федр); 

«Хто починає з того, що всім вірить, закінчує тим, що кожного вважає 

негідником» (Х. Ф. Геббель); 

«Наївність - рідна сестра невинності та двоюрідна - дурниці» 

(А. Декурсель); 
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«Не довіряй тому, хто сам нікому не довіряє» (А. Граф); 

«Недовіра є проявом боязкості» (П. Клодель); 

«Недовіра як метод виграє; недовіра як принцип програє» 

(Т. Бахенський); 

«Риба, яка в кожному хробаку бачить гачок, довго прожити не зможе» 

(З. Холодюк); 

«Довіру слід завоювати, довірених можна купити» (В. Чермак-Новина); 

«Ніколи не бреши тому, хто тобі довіряє. Ніколи не довіряй тому, хто 

тобі збрехав» (Б. Шоу); 

«Виправдати надану мені довіру - дуже важка відповідальність» 

(Марк Леві); 

«Якщо б люди не вірили один одному, їм би довелося жити за 

коштами» (Г. Прокноу); 

«Найстрашніша невіра - це невіра в самого себе» (Т. Карлейль); 

«Того, кому довіряють, за руку не тримають» (невідомий); 

«Швидкість виникає тоді, коли люди дійсно довіряють один одному» 

(Е. М. Марс). 

3. Вправа «Стіна довіри» (модифікація автора) [162, с. 195]. 

Час: 20 хв. 

Мета: емоційно налаштувати учасників, створити робочу атмосферу. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, вирізані з паперу «цеглини», маркери. 

Хід виконання. За вказівкою тренера учасники «будують» «стіну 

довіри»: на отриманих паперових «цеглинах» записують якості командира, 

що сприяють довірі до нього підлеглих. «Будувати» «стіну довіри» 

починають із цеглин з індивідульно-психологічними якостями, потім 

розташовують ті, що проявляються у поведінці, далі - у стилі керівництва. 

Після завершення з учасниками обговорюють результати. Для наочності 

«цеглини» можна закріпити на фліп-чарті. 

4. Міні-лекція на тему: «Командир очима підлеглих: формування 

довірчих відносин за умов субординації». 

http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Артуро
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Граф
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Поль
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Клодель
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Тадеуш
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Бахеньский
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Збигнев
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Холодюк
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Веслав
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Чермак
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Новина
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Герберт
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Прокноу
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Томас
http://www.russianbook.ru/product.asp?slChange=author&search_type=quick&txtSearch=Карлейль
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Час: 20 хв. 

Мета: розкрити особливості формування довіри у взаєминах за умов 

субординації, зміст і значущість довірчих відносин у системі «підлеглий -

командир». 

Корекційно-розвивальний компонент: 

5. Групова дискусія на тему: «Довіра підлеглих до командира: переваги 

та застереження» (модифікація автора). 

Час: 25 хв. 

Мета: сприяти усвідомленню учасниками переваг довіри підлеглих до 

свого командира та труднощів у її формуванні, розвивати мотивацію у 

встановленні відносин довіри, зацікавленість в особистісному та професійному 

зростанні. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші паперу формату А4 та маркери 

за кількістю учасників. 

Хід виконання. Тренер розділяє учасників на три команди: команду 

«оптимістів», команду «песимістів» та команду «суддів» (2...3 учасники). 

Учасникам команди «оптимістів» ставлять завдання скласти список переваг (до 10) 

довіри підлеглих до свого командира, продовжуючи вислів «Коли підлеглі 

довіряють командиру - це добре, тому що...». Команда «песимістів» надає 

аргументи (до 10) проти відносин довіри між підлеглим та командиром: «Довіряти 

командиру погано, тому що ...». Для зручності в подальшій роботі кожен 

аргумент записують великими літерами на окремому аркуші. Далі проводять 

змагання: команди по черзі демонструють на аркушах та висловлюють свої 

аргументи «за» (команда «оптимістів») та «проти» (команда «песимістів») довіри 

підлеглих до свого командира. Змагання розпочинає команда «песимістів». Після 

завершення змагання учасники обговорюють зміст дискусії. Нарешті учасники 

тримать аркуші перед собою, і тренер надає слово команді «суддів». 

У процесі оцінювання команд «судді» враховують переконливість, 

змістовність, емоційну та мотиваційну привабливість наданих аргументів. Під час 

підведення підсумків дискусії кожен учасник висловлює свою думку про те, які з 
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перерахованих командами аргументів є найбільш значущими та важливими з 

точки зору особистісного та професійного зростання. Найпереконливіші аргументи 

«за» і «проти» довіри підлеглих своєму командиру тренер записує на фліп-чарті. 

6. Підведення підсумків заняття. 

Заняття 2.2 «Довіра у військовому підрозділі в бойових умовах» 

Час: 90 хв. 

Інформаційно-смисловий компонент: 

1. Мозковий штурм: «Командир, якому я довіряю в бойових умовах». 

Час: 15 хв. 

Мета: стимулювати творчу активність, мислення, рефлексію. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, маркери, ватман із закріпленими 

«цеглинами» (за результатами виконання вправи «Стіна довіри»). 

Хід виконання. Тренер демонструє учасникам результати виконання 

вправи «Стіна довіри» та пропонує перерахувати якості командира, що 

сприяють довірі до нього підлеглих у бойових умовах. 

2. Міні-лекція на тему: «Довіра підлеглих до командира в бойових 

умовах: екстремальний аспект». 

Час: 20 хв. 

Мета: розкрити чинники, динаміку довіри до командира у військових 

підрозділах у бойових умовах. 

Діагностичний компонент: 

3.Психологічний практикум, діагностичне інтерв'ю. 

Час: 10 хв. 

Корекційно-розвивальний компонент: 

4. Метод незавершених речень «Причинами зниження довіри до 

командира у військовому підрозділі можуть бути...». 

Час: 15 хв. 

Мета: розвивати навички рефлексії, самоаналізу, усвідомлення 

власного потенціалу, розвивати мотивацію для особистісного та 

професійного зростання. 
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Хід виконання. Тренер пропонує учасникам продовжити речення 

«Причинами зниження довіри до командира у військовому підрозділі можуть 

бути...» (навести приклади конкретних дій або поведінки командира за різних 

обставин). Для наочності результати обговорення тренер відображає на фліп-

чарті та може згрупувати за певними ознаками. 

Варіанти відповідей: некомпетентність, надмірний контроль, подвійні 

стандарти, нечесність, покарання без вивчення ситуації, зневажливе 

спілкування, неповага до підлеглих тощо. 

5. Групова дискусія на тему: «Шляхи відновлення довіри в підрозділі: 

поради командиру» (за матеріалами попередньої вправи). 

Час: 25 хв. 

Мета: розвивати навички рефлексії, самоаналізу, аналізу аргументів та 

контраргументів, обміну досвідом, спільно виробити рекомендації, 

мотивувати до особистісного та професійного зростання. 

Хід виконання. З перерахованих під час застосування «Методу 

незавершених речень» причин зниження довіри до командира у військовому 

підрозділі (відображених на фліп-чарті) учасники обирають декілька або всі, 

що, на їхню думку, є найактуальнішими, для подальшого детального 

обговорення. Учасники мають навести приклади зазначених «причин» у 

службовій діяльності та запропонувати можливі шляхи вирішення проблеми. 

6. Підведення підсумків заняття. 

Тренінгова сесія 3 «Командир (начальник) як суб'єкт розвитку 

довіри» 

Час: 180 хв. 

Мета: з'ясувати роль командира у встановленні відносин довіри у 

військовому підрозділі в повсякденних та бойових умовах діяльності. 

Основні завдання: 
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- висвітлення ролі та місця командира у встановленні атмосфери 

довіри у військовому підрозділі в повсякденних та бойових умовах 

діяльності; 

- розвиток навичок самоаналізу та взаємопізнання; 

- розвиток мотивації до особистісного та професійного зростання; 

- набуття рефлексивних умінь будувати довірливі відносини; 

- удосконалення вмінь доводити власну точку зору, переконувати 

співрозмовника. 

Заняття 3.1 «Командир (начальник) як суб'єкт розвитку довіри» 

Час: 90 хв. 

Інформаційно-смисловий компонент: 

1. Вступ до тренінгової сесії № 3. 

Час: 5 хв. 

Хід виконання. Тренер оголошує мету, завдання, порядок організації 

роботи, а також актуалізує попередній досвід учасників питанням: «Що мені 

запам'яталося з попередньої зустрічі?». 

2. Вправа «Як гарно мені це вдається». 

Час: 15 хв. 

Мета: розвинути мотивацію для особистісного та професійного 

зростання. 

Хід виконання. Учасники по черзі розповідають про будь-яку одну 

справу, яка, на їхню думку, особливо вдається їм у власній професійній 

діяльності (в роботі з підлеглими, виконання завдань за допомогою техніки і 

т.д.). Далі тренер організовує обговорення почутого. Варіанти питань для 

обговорення (позитивний зворотний зв'язок): «Що ви відчуваєте, коли у вас 

все виходить добре? Що ви відчували, коли розповідали про себе? Що ви 

відчували, коли розповідали інші? Чия розповідь вам сподобалася?». 

3. Міні-лекція на тему: «Командир як суб'єкт розвитку довіри». 

Час: 20 хв. 
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Мета: розглянути роль і місце командира у встановленні атмосфери 

довіри у військовому підрозділі. 

Корекційно-розвивальний компонент: 

4. Аналіз професійних ситуацій (авторськарозробка). 

Час: 15 хв. 

Мета: розвивати навички самоаналізу, усвідомлення власного 

потенціалу та прагнення до подальшого розвитку. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, маркери. 

Хід виконання. Тренер пропонує учасникам розповісти про конкретні 

ситуації з власного професійного досвіду, коли довіра або недовіра до 

підлеглого (підлеглих) відіграла значущу роль, стала запорукою успіху або 

невдачі. Учасники мають описати свої думки в той час, поведінку, відчуття. 

Після розповіді кожного учасника проводять її групове обговорення. 

5. Вправа «Самооцінка» (авторськарозробка). 

Час: 30 хв. 

Мета: розвивати уміння із самооцінювання, самоаналізу, усвідомлення 

власного потенціалу та прагнення до подальшого розвитку. 

Необхідні матеріали: бланки-заготовки для кожного учасника. 

Хід виконання. 

Етап 1. Тренер пропонує учасникам провести самооцінювання: 

визначити свої позитивні та негативні якості (по 3...5 за напрямами: 

особистісні, в поведінці, в керівництві) та записати їх на бланку. 

Етап 2. Тренер почергово викликає кожного учасника та просить 

перерахувати свої якості. Після «самопрезентації» той, хто виступає, 

повертається спиною до присутніх, а решті учасників пропонують як 

експертам оцінити наявність перерахованих якостей: тренер з бланка того, 

хто виступає, зачитує кожну якість, а учасники у разі згоди піднімають руку, 

при цьому той, хто виступає, не бачить, хто й як оцінив його якості. За 

кожною якістю тренер виставляє тому, хто виступає, в його бланк умовні 

бали (кількість піднятих експертами рук) та залишає аркуш у себе. 
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Етап 3. Тренер роздає всім учасникам їхні заповнені бланки та дає час 

проаналізувати записане. Учасники по черзі обговорюють експертні оцінки, 

пропонують напрями самоудосконалення. 

Примітка. Для виконання вправи у всіх учасників має бути досвід 

спільної діяльності. 

6. Підведення підсумків заняття. 

Заняття 3.2 «Командир як суб'єкт розвитку довіри в бойових 

умовах». 

Час: 90 хв. 

Інформаційно-смисловий компонент: 

1. Групова дискусія на тему: «Чи є різниця у взаєминах між 

командиром та підлеглими в мирних та бойових умовах?» 

Час: 15 хв. 

Мета: стимулювати творчу активність, мислення, рефлексію 

учасників. 

Хід виконання. Тренер читає вголос спогади учасників бойових дій 

(локальних війн та збройних конфліктів сучасності), а потім пропонує 

провести групове обговорення. 

Варіант тексту. Афганістан. «Взаємовідносини між солдатами й 

офіцерами залежали від умов, у яких перебував військовий підрозділ: 

здебільшого відносини були діловими, як між начальником і підлеглими, а 

там, де один взвод стоїть у бойовій охороні, навкруги на сотні верст - нікого, 

з усього начальства - лише командир взводу, відносини були довірливіші. 

Відносини між командирами і рядовими ... будувалися інакше, ніж під час 

армійської служби в мирних умовах.... У бойовій обстановці кожен солдат... 

був відповідальним за щось, а ставлення офіцерів до солдатів базувалося не 

тільки на наказі, а й на довірі... Основа цих взаємин була менш формальною 

і людянішою, тому що від них зрештою залежали не тільки успіх якої-небудь 

операції, а й життя» [146, с. 267-268]. 
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2. Міні-лекція на тему: «Командир як суб'єкт розвитку довіри в 

бойових умовах». 

Час: 20 хв. 

Мета: розглянути роль і місце командира у встановленні відносин 

довіри у військовому підрозділі в бойових умовах. 

Діагностичний компонент: 

3.Психологічний практикум, діагностичне інтерв'ю. 

Час: 15 хв. 

Корекційно-розвивальний компонент: 

4. Вправа «Координатор» (модифікація автора) [122, с. 288-289]. 

Час: 35 хв. 

Мета: спонукати до підвищення особистої відповідальності за власні 

дії та їх наслідки, усвідомлення значущості довіри до командира під час 

виконання завдань підрозділом. 

Необхідні матеріали: аркуші паперу формату А4, маркери, пов'язка на 

очі з темної щільної матерії. 

Хід виконання. 

Підготовка до виконання вправи. В кімнаті на підлозі в довільному 

порядку тренер розкладає аркуші з надписом на кожному «МІНА», що 

вказують на наявність на умовному полі мін. «МІНИ» розташовують так, 

щоб не дати змогу військовослужбовцям прямо пройти з пункту «А» в пункт 

«Б». Також умовно позначають вхід та вихід на «мінне поле». Для 

ускладнення процедури можна розставити між «мінами» різні перешкоди 

(меблі, книжки тощо). Біля входу ставлять стілець, на який сідає учасник-

командир. 

Легенда. «Ваш підрозділ виходить з бою по одному. Щоб дійти до 

своїх, необхідно перейти через заміноване поле. Карта цього поля є лише у 

командира, який не може покинути своєї позиції, проте може своїми 

командами скерувати вас на проходження поля». 
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Тренер розділяє учасників на пари. Один з учасників починає вправу як 

командир, а другий - як його підлеглий. «Підлеглому» зав'язують очі 

пов'язкою. Командир займає положення в бліндажі (сідає на стілець) і звідти 

має керувати проходженням підлеглим «мінного поля». Підлеглий із 

зав'язаними очима стоїть перед входом на «мінне поле». На початку вправи 

підлеглого обертають для втрати орієнтації у знайомому просторі. Далі 

командир своїми командами спрямовує підлеглого до виходу з «мінного 

поля». 

Тренер спостерігає за учасником-підлеглим, що перебуває на «мінному 

полі», і в разі його потрапляння на «міну» подає команду «Стоп!» і 

повідомляє ім'я «загиблого». «Загиблий» залишає поле. Учаснику, що 

перебуває на «мінному полі», не заборонено привертати до себе увагу 

командира або звертатися до нього. 

Вправу можна ускладнити збільшенням кількості учасників, що 

одночасно перебувають на «мінному полі». В цьому разі командиру 

доведеться одночасно контролювати дії кількох осіб. Також інші учасники, 

що не беруть участі у вправі, можуть створювати різні вербальні «шуми», що 

перешкоджатимуть учаснику-підлеглому зосередитися на голосі командира. 

5. Підведення підсумків заняття. 

Тренінгова сесія 4 «Професійно-психологічний вплив командира 

(начальника) на підлеглих в особливих умовах діяльності» 

Час: 180 хв. 

Мета: розкрити основні стратегії професійно-психологічного впливу 

командира на підлеглих, що сприяють створенню атмосфери довіри у 

військовому підрозділі. 

Основні завдання: 

- оволодіння техніками та прийомами встановлення атмосфери довіри 

у військовому підрозділі, створення позитивного психологічного клімату; 
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- формування умінь і навичок, необхідних для встановлення відносин 

довіри у взаєминах з підлеглими; 

- розвиток індивідуального стилю керівництва. 

Заняття 4.1 «Довіра як інструмент керівництва підлеглими» 

Час: 90 хв. 

Інформаційно-смисловий компонент: 

1. Вступ до тренінгової сесії № 4. 

Час: 5 хв. 

Хід виконання. Тренер оголошує мету, завдання, порядок організації 

роботи, а також актуалізує попередній досвід учасників питанням: «Що мені 

запам'яталося з попередньої зустрічі?». 

2. Мозковий штурм на тему: «Мій інструмент - довіра» (модифікація 

автора) [157, с. 45]. 

Час: 15 хв. 

Мета: стимулювати творчу активність, мислення, рефлексію 

учасників. 

Хід виконання. Тренер зачитує (демонструє на слайдах) фразеологізми 

та стійкі словосполучення про довіру. Учасники мають розкрити їх зміст і 

навести приклади використання в управлінській діяльності командира у 

бойових умовах. 

Варіанти фразеологізмів та стійких словосполучень для обговорення: 

викликати довіру; вселяти довіру; виявляти довіру; висловити довіру; мати 

довіру; заслуговувати на довіру; зловживати довірою; поставити питання про 

довіру; втертися в довіру; заходи, спрямовані на зміцнення довіри; втратити 

довіру; атмосфера довіри; взаємна довіра. 

3. Міні-лекція на тему: «Довіра як ефективний інструмент у 

керівництві військовим підрозділом». 

Час: 20 хв. 
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Мета: сприяти оволодінню техніками та прийомами встановлення 

атмосфери довіри у військовому підрозділі, створення позитивного 

психологічного клімату. 

Корекційно-розвивальний компонент: 

4. Вправа «Довірся мені» (робота в парах) (авторськарозробка). 

Час: 25 хв. 

Мета: розвивати рефлексивні уміння із побудови довірливих відносин. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, маркери. 

Хід виконання. Тренер розподіляє учасників на групи (по дві особи в 

кожній) та пропонує розіграти ситуації, в яких один учасник у ролі 

командира підрозділу має запевнити партнера (партнерів) по взаємодії в 

тому, що йому можна довіряти (довірити що-небудь); справити враження; 

завоювати довіру. Другий учасник при цьому грає роль партнера (опонента) 

по ситуації, веде активний діалог у контексті обраного сюжету. Час на 

підготовку груп - до 5 хв. Для зручності тренер записує на фліп-чарті короткі 

назви ситуацій та імена учасників, які їх обрали. 

Варіанти ситуацій: прийом на військову службу; відрекомендування 

начальнику; представлення колективу; бесіда з підлеглим; бесіда з усім 

підрозділом; виконання завдання; виконання бойового завдання; власні 

варіанти учасників. 

5. Командна робота з завданнями: аналіз квазі-ситуацій. 

Час: 20 хв. 

Мета: сприяти оволодінню стратегіями поведінки в різних умовах 

обстановки. 

Хід виконання. Тренер зачитує учасникам інформацію про ситуації, що 

трапилися в локальних війнах та збройних конфліктах сучасності. Учасники 

мають дати максимально розгорнуті відповіді на запитання стосовно кожної 

ситуації. Відповідаючи, їм необхідно поставити себе на місце особи, про яку 

йде мова. Ситуації для обговорення наведено нижче. 

Ситуація 1 «Сила дотику» [106, с. 74]. 



149 
Прокоментуйте висловлювання одного з учасників АТО після 

підготовки на полігоні: «Мене сьогодні обмацали близько 100 чоловік, а зі 

спини на бік перевернули разів із 200. Задоволений повністю. Дуже своєрідне 

відчуття, всім раджу спробувати». 

Запитання: 

1. Які відчуття у військовослужбовця може викликати тактильний 

контакт на полі бою? 

2. Як це впливає на поведінкову регуляцію військовослужбовця? 

Ситуація 2 «Авторитет командира» (авторська розробка). 

Підрозділ у районі бойових дій рухається колоною (до 20 од.) по 

вузькій гірській дорозі та потрапляє в засідку. Зліва - схил гори, справа -

обрив в ущілену висотою до 50 м. Підбиті перший у колоні вантажний 

автомобіль з особовим складом (більшість вбиті, частина - поранені) та 

останній БТР, що замикав колону. Підбитий БТР корпусом відрізав колоні 

хід по дорозі назад. Противник продовжує обстріл колони зі стрілецької 

зброї. Командир підрозділу, досвідчений та авторитетний офіцер, по рації дає 

команду старшому другої машини негайно протаранити першу, яку підбито, 

зсунути її з дороги та продовжити рух. Старший другої машини (командир 

взводу) добре розумів, що на вузькій дорозі підбита машина разом із 

пораненими буде зсунута в ущелину. Кілька секунд він стояв перед вибором: 

негайно виконати наказ командира чи спробувати врятувати поранених 

товаришів. Вони з командиром служили разом багато років, взводний довіряв 

йому і знав, як командир піклується про пілеглих. Командир підрозділу по 

рації повторив наказ. Старший машини нарешті віддав команду водієві, 

вантажівка зсунула підбиту машину в ущелину та відкрила рух колоні. Далі 

колона без втрат прибула у пункт постійної дислокацції. 

Завдання: 

1. Спробуйте описати психічний стан старшого машини (його думки, 

переживання, відчуття). 
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2. Що зіграло вирішальну роль у прийнятті рішення старшим 

машини: боязнь бути покараним за невиконання наказу чи високий рівень 

довіри до командира, впевненість у правильності прийнятого ним рішення? 

3. Як, на вашу думку, після цього випадку до командира підрозділу 

будуть ставитися підлеглі, що були в колоні та залишилися живими? 

6. Підведення підсумків заняття. 

Заняття 4.2 «Архітектура довіри у військовому підрозділі» 

Час: 90 хв. 

Інформаційно-смисловий компонент: 

1. Мозковий штурм на тему: «Трикутник довіри командира». 

Час: 15 хв. 

Мета: стимулювати творчу активність, мислення, рефлексію 

учасників. 

Хід виконання. Тренер пропонує учасникам швидко розробити коротку 

пам'ятку командиру (начальнику) про шляхи завоювання та підтримання 

довіри підлеглих із робочою назвою «Трикутник довіри командира». 

Надписи в кутах трикутника можуть бути такими: «Я повинен...» (5...7 тез), 

«Я буду...» (5.. .7 тез), «Я ніколи не...» (5.. .7 тез). Можна використати інший 

формат. 

2. Міні-лекція на тему: «Стратегії розвитку довіри у військовому 

підрозділі». 

Час: 20 хв. 

Мета: розкрити основні стратегії розвитку довіри у військовому 

підрозділі. 

Діагностичний компонент: 

3.Психологічний практикум, діагностичне інтерв'ю. 

Час: 15 хв. 

Корекційно-розвивальний компонент: 
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4. Вправа «Моя стратегія побудови відносин довіри з підлеглими» 

(авторська розробка). 

Час: 35 хв. 

Мета: спонукати учасників до критичного аналізу власного рівня 

професійних та психологічних якостей, що сприяють підвищенню довіри 

підлеглих, а також усвідомлення свого потенціалу та формування мотивації 

до подальшого розвитку. 

Хід виконання: тренер пропонує учасникам розробити індивідуальну 

стратегію побудови відносин довіри з підлеглими на вказаний тренером 

період (місяць, квартал, рік). Для наочності тренер наводить приклад 

(варіант) на фліп-чарті. Після завершення роботи учасники мають обговорити 

сформульовані індивідуальні стратегії. 

5. Підведення підсумків заняття. 

Підведення підсумків тренінгу 

1. Вправа «Рефлексивний квадрат» [49, с. 123]. 

Час: 50 хв. 

Мета: провести рефлексивне обговорення індивідуальних та групових 

здобутків і досягнень учасників. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт. 

Хід виконання. Після завершення тренінгової програми проводять 

групову рефлексію за методикою «рефлексивний квадрат», що визначає 

логіку розгортання рефлексивного обговорення індивідуальних та групових 

здобутків і досягнень учасників. Для наочності «рефлексивний квадрат» 

відображають на фліп-чарті. 

Учасникам пропонують відповісти на такі блоки запитань: 

1-й блок - «Що було? Якими були форми та зміст очікувань? Що 

відбувалося під час виконання вправ?»; 
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2-й блок - «Що є зараз? Що зроблено? Якого результату досягнуто? 

Який результат отримано на цей момент? Що нового дізналися? Чому 

навчилися? Що зрозули?»; 

3-й блок - «З чим (якими труднощами) зіштовхнулися? Що не 

вдавалося? Які проблеми виникли? Які бар'єри для засвоєння та 

використання нових форм спілкування залишилися?»; 

4-й блок - «Що необхідно врахувати у подальшій діяльності? На що 

слід звернути увагу?». 

2. Вправа «Зворотний зв'язок». 

Час: 40 хв. 

Мета: підвести підсумки проведеної тренінгової програми, 

проаналізувати групову й індивідуальну роботу учасників, оцінити набутий 

досвід і його значущість у подальшій професійній діяльності. 

Хід виконання. Тренер підводить підсумки проведеної тренінгової 

програми, аналізує роботу учасників. Після підведення підсумків учасникам 

пропонують відповісти на запитання опитувальника для визначення 

ефективності тренінгу (додаток Р). 

3.4. Оцінювання результативності комплексної тренінгової 

програми 

Для перевірки результативності комплексної тренінгової програми 

«Ефективне керівництво військовим підрозділом на основі відносин довіри» 

проведено контрольний етап психологічного експерименту. Досліджувані 

особи контрольної та експериментальної груп були продіагностовані за 

допомогою попередньо відібраних методик. 

Під час повторного психодіагностичного обстеження ми з'ясували, 

наскільки тренінгова програма дала змогу досліджуваним особам 

наблизитися до оптимального профілю міжособистісної взаємодії командира, 
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якому схильні довіряти підлеглі, сприяла розвитку індивідуального стилю 

керівництва, підвищенню орієнтованості на підлеглих. 

Основні критерії, які вказували на результативність тренінгової 

програми, такі: а) розуміння особливостей розвитку довіри у взаєминах за 

умов субординації; б) прагнення до встановлення атмосфери довіри та 

створення позитивного психологічного клімату у військових підрозділах; 

в) розвиток навичок самоаналізу та взаємопізнання, рефлексивних умінь у 

побудові довірливих відносин, індивідуального стилю керівництва. 

Під час участі у професійно-психологічному тренінгу у досліджуваних 

відбулися такі позитивні особистісні зрушення: усвідомлення переваг 

високого рівня довіри підлеглих до командира, труднощів у розвитку довіри, 

підвищення зацікавленості в особистому та професійному зростанні. Ці 

зрушення підштовхнули офіцерів експериментальної групи до саморозвитку, 

самовдосконалення, розвитку атрактивності та здатності до емпатійної 

взаємодії. 

Відповідно до завдань контрольного етапу експерименту середні 

показники контрольної та експериментальної груп було порівняно за 

допомогою методів описової статистики. 

Під час констатувального та контрольного етапів експерименту ми 

додатково провели діагностичні зрізи безпосередньо у військових 

підрозділах, очолюваних командирами зі складу контрольної та 

експериментальної груп. Зазначене дало змогу з'ясувати динаміку показників 

основних критеріїв довіри та загального рівня довіри підлеглих 

військовослужбовців до командирів у підрозділах, а також встановити, як 

участь досліджуваних осіб у тренінговій програмі вплинула на організаційно-

психологічні феномени у підпорядкованих ним військових підрозділах. 

Першим кроком у нашому дослідженні було вивчення виразності типів 

міжособистісних взаємин у контрольній та експериментальній групах. Аналіз 

результатів за методикою діагностування міжособистісних відносин 
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у контрольній та експериментальній групах 

Шкали 
методики 

ЕГ (хсер±а) 
(п = 44) 

КГ (хсер±а) 
(п = 44) 

Відмінності 
між 

ЕГ та КГ 
([/-критерій) 

Шкали 
методики 

конст. 
етап 

контр. 
етап 

конст. 
етап 

контр. 
етап р>-рівень 

«Владний -
схильний 
до лідерства» 

6,7±0,92 8,1±0,79* 6,9±1,07 7,0±0,96 0,05 

«Незалежний -
домінуючий» 4,1±0,73 5,2±0,89* 3,9±0,82 4,0±0,71 0,05 

«Прямолінійний -
агресивний» 4,7±0,86 5,6±0,90* 4,4±0,89 4,3±0,94 0,05 

«Недовірливий -
скептичний» 5,4±0,95 4,3±0,87* 5,6±0,79 5,5±0,84 0,05 

«Покірний -
сором'язливий» 4,6±1,05 3,8±0,86* 4,9±0,90 4,8±0,75 0,05 

«Залежний -
слухняний» 6,3±0,85 4,9±0,94* 6,1±0,97 6,0±1,01 0,05 

«Схильний до 
співпраці -
конвенціональний» 

7,5±0,68 6,8±0,91* 7,8±0,86 7,7±0,83 0,05 

«Відповідальний -
великодушний» 7,1±0,71 6,5±0,79* 7,3±0,81 7,2±0,71 0,05 

р < 0,05. 

Так, за шкалою методики «владний - схильний до лідерства» в 

експериментальній групі відбулося підвищення показника з (6,7±0,92) на 

констатувальному етапі до (8,1±0,79) на контрольному етапі експерименту 

(при р < 0,05). Це вказує на те, що у досліджуваних осіб експериментальної 

групи відбулося підвищилися впевненість у собі, наполегливість, 

цілеспрямованість. Загалом проявилася тенденція до лідерства, намагання 

вести за собою та підпорядковувати своїй владі. 

Л. Собчик показав наявність позитивних і статистично значущих змін за 

всіма шкалами в експериментальній групі досліджуваних осіб (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Показники виразності типів міжособистісних взаємин 
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За шкалою методики «незалежний - домінуючий» в експериментальній 

групі констатуємо підвищення показника з (4,1±0,73) на констатувальному 

етапі до (5,2±0,89) на контрольному етапі експерименту (при р < 0,05), що 

вказує на підвищення в досліджуваних осіб рівня незалежності, впевненості у 

собі, тенденції до суперництва та домінування. 

Аналізуючи результати за шкалою методики «прямолінійний -

агресивний» в експериментальній групі, констатуємо підвищення показника з 

(4,7±0,86) на констатувальному етапі до (5,6±0,90) на контрольному етапі 

експерименту (при р < 0,05), що вказує на підвищення в досліджуваних осіб 

рівня наполегливості, цілеспрямованості у досягненні мети. 

У досліджуваних командирів експериментальної групи спостерігається 

зниження показника за шкалою методики «недовірливий - скептичний» з 

(5,4±0,95) на констатувальному етапі до (4,3±0,87) на контрольному етапі 

експерименту (при р < 0,05). Для експериментальної групи характерні 

зниження рівня скептицизму, недовіри, критичності у ставленні до 

оточуючих та схильності до конфліктних проявів. 

За шкалою методики «покірний - сором'язливий» в експериментальній 

групі зазначено зниження показника з (4,6±1,05) на констатувальному етапі 

до (3,8±0,86) на контрольному етапі експерименту (при р < 0,05), що вказує 

на тенденцію до зниження рівня поступливості, покірливості, схильності 

брати на себе обов'язки інших людей. 

Аналіз результів за шкалою методики «залежний - слухняний» дає 

змогу констатувати зниження показника з (6,3±0,85) на констатувальному 

етапі до (4,9±0,94) на контрольному етапі експерименту (при р < 0,05) в 

експериментальній групі досліджуваних осіб. Зазначене вказує на зменшення 

рівня невпевненості в собі, комформності, залежності від думок оточуючих. 

За шкалою методики «схильний до співпраці - конвенціональний» в 

експериментальній групі спостерігаємо зниження показника з (7,5±0,81) на 

констатувальному етапі до (6,8±0,91) на контрольному етапі експерименту 

(при р < 0,05). Це вказує на зниження рівня схильності до надмірної 
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компромісної поведінки, тенденцію до розвитку тісного співробітництва і 

товариських відносин. 

Порівнюючи результати за шкалою методики «відповідальний -

великодушний» в експериментальній та контрольній групах, констатуємо 

позитивні зміни показника в експериментальній групі з (7,1±0,71) на 

констатувальному етапі до (6,5±0,79) на контрольному етапі експерименту 

(при р < 0,05). В експериментальній групі спостерігається зменшення ступеня 

надобов'язковості, бажання надмірно активно допомагати, встановлення 

оптимального рівня поведінки у взаємодії, який характеризується готовністю 

допомогти і розвиненим почуттям відповідальності. 

Таким чином, після участі у тренінговій програмі в досліджуваних осіб 

експериментальної групи відбулися позитивні та статистично значущі зміни 

за всіма шкалами методики порівняно з результатами констатувального етапу 

експерименту. Найвиразніших позитивних змін зазнали типи 

міжособистісних взаємин, які характеризуються переважанням 

некомформних тенденцій (шкали 1-3). Серед досліджуваних осіб 

констатуємо підвищення рівня впевненості у собі, наполегливості, 

цілеспрямованості, появу тенденції до лідерства та домінування. За рештою 

шкал (шкали 4-8) також відзначаємо тенденцію до встановлення 

оптимальних взаємин з іншими людьми, зокрема зниження рівня 

скептицизму, недовіри, критичності та схильності до конфліктних проявів, 

зниження рівня поступливості, покірливості, схильності брати на себе 

обов'язки інших. 

Серед досліджуваних осіб контрольної групи вказані вище особистісні 

зміни, позитивне зростання в міжособистісному сприйманні та взаєминах з 

іншими людьми не спостерігаються. За показниками шкал методики 

статистично значущих змін не встановлено. Отже, порівняння результатів 

експериментальної і контрольної груп вказує на входження досліджуваних 

командирів ЕГ у межі оптимального профілю міжособистісної взаємодії 

командира, якому схильні довіряти підлеглі. 
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Показники виразності стилю керівництва в ЕГ та КГ 

Шкали 
методики 

ЕГ (хсер±а) 
(п = 44) 

КГ (хсер±а) 
(п = 44) 

Відмінності 
між групами 
([/-критерій) Шкали 

методики конст. 
етап 

контр. 
етап 

конст. 
етап 

контр. 
етап р-рівень 

Орієнтація на 
підлеглих 4,05±1,77 6,58±1,65* 4,17±1,35 4,06±1,47 0,05 

Орієнтація на 
завдання 6,52±0,73 7,66±0,84* 6,34±0,73 6,56±0,84 0,05 

р < 0,05. 

Порівнюючи результати контрольної та експериментальної груп, 

отримані до початку психологічного тренінгу та після його проведення, 

констатуємо, що за шкалою методики «орієнтація на підлеглих» в 

експериментальній групі відбулися позитивні зміни показника з (4,05±1,77) 

на констатувальному етапі до (6,58±1,65) на контрольному етапі 

експерименту (при р < 0,05). Зазначене вказує на підвищення у 

досліджуваних командирів, які входили до складу експериментальної групи, 

ступеня уваги та рівня турботи про підлеглих. Виявлено тенденцію до 

встановлення оптимального рівня взаємин, орієнтування на побудову 

довірливих міжособистісних відносин. Серед досліджуваних осіб 

контрольної групи показник за вказаною шкалою методики зменшився з 

(4,17±1,35) на констатувальному етапі до (4,06±1,47) на контрольному етапі 

експерименту. 

За шкалою методики «орієнтація на завдання» в експериментальній 

групі визначено збільшення показника з (6,52±0,73) на констатувальному 

етапі до (7,66±0,84) на контрольному етапі експерименту (при р < 0,05). На 

Наступним етапом стало оцінювання стилів керівництва командирів. 

Показники виразності стилів керівництва в ЕГ та КГ за методикою 

діагностування управлінських стилів керівництва в межах професійної 

діяльності Р. Блейка та Дж. Мутон (в інтерпретації М. Обозова) наведено 

в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 
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до командирів підрозділів, які входили до складу ЕГ та КГ 

Шкали ЕГ (хсер±а) КГ (хсер±а) Шкали 
конст. етап контр. етап конст. етап контр. етап 

Надійність 3,67±0,41 4,03±0,23* 3,62±0,36 3,68±0,36 
Єдність 3,16±0,56 3,94±0,37* 3,27±0,42 3,24±0,42 
Знання 3,34±0,43 3,59±0,36 3,44±0,38 3,51±0,38 
Приязнь 3,19±0,24 3,61±0,29* 3,56±0,42 3,44±0,42 
Розрахунок 3,82±0,37 3,92±0,44 3,74±0,31 3,78±0,31 

р < 0,05. 

нашу думку, це зумовлено особливостями виконання завдань та є цілком 

закономірним. У контрольній групі показник збільшився з (6,34±0,73) на 

констатувальному етапі до (6,56±0,84) на контрольному етапі експерименту, 

але статистично значущих змін не зазнав. 

Таким чином, отримані за методикою результати вказують на наявність 

позитивних змін у стилях керівництва досліджуваних осіб експериментальної 

групи. Після участі у тренінговій програмі констатуємо появу високої 

спрямованості на виконання завдань у поєднанні з достатньою увагою до 

підлеглих. 

Для підтвердження результативності тренінгової програми ми 

проаналізували результати діагностичних зрізів, проведених під час 

констатувального та контрольного етапів експерименту безпосередньо у 

військових підрозділах, очолюваних командирами зі складу контрольної та 

експериментальної груп. Зазначене дало змогу з'ясувати динаміку показників 

основних критеріїв довіри та загального рівня довіри підлеглих 

військовослужбовців до командирів у підрозділах, а також встановити, як 

участь досліджуваних осіб у тренінговій програмі вплинула на організаційно-

психологічні феномени у підпорядкованих ним військових підрозділах. 

Отримані кількісні показники основних критеріїв довіри за шкалами 

методики оцінювання довіри / недовіри особистості до інших людей 

А. Купрейченко наведено в табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 
Показники основних критеріїв довіри підлеглих військовослужбовців 
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до командирів підрозділів, які входили до складу ЕГ та КГ 

Рівень 
довіри 

Кількість досліджуваних, % 
Рівень 
довіри ЕГ КГ Рівень 
довіри 

конст. етап контр. етап конст. етап контр. етап 
Високий 8,8 12,4* 13,7 9,9 
Середній 69,3 80,3* 64,9 74,0 
Низький 21,9 7,3* 21,4 16,0 

р < 0,05. 

Аналіз отриманих результатів показує, що серед військовослужбовців 

значно підвищилася впевненість у надійності командирів підрозділів, які 

входили до складу експериментальної групи: показники за шкалою 

«надійність» збільшилися з (3,67±0,41) на констатувальному етапі до 

(4,03±0,23) на контрольному етапі експерименту (при р < 0,05). На нашу 

думку, це зумовлено підвищенням серед досліджуваних осіб 

експериментальної групи рівнів наполегливості, цілеспрямованості, 

незалежності, впевненості у собі, що стало результатом участі у тренінговій 

програмі. 

Також зазначимо підвищення показників за шкалами «єдність» і 

«приязнь» до командирів експериментальної групи на контрольному етапі 

експерименту порівняно з констатувальним етапом (при р < 0,05). Це вказує 

на збільшення частоти і глибини контактів командирів з підлеглими, 

тенденцію до встановлення оптимального рівня взаємин. У контрольній групі 

показники за шкалами методики на етапах експерименту статистично 

значущих змін не зазнали. 

Наступним етапом стало оцінювання динаміки загального рівня довіри 

підлеглих військовослужбовців до командирів підрозділів, які входили до 

складу ЕГ та КГ. Отримані за допомогою авторської методики «Оцінювання 

рівня довіри до командира (начальника)» кількісні показники наведено в 

табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Показники загального рівня довіри підлеглих військовослужбовців 
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Рис. 3.4. Узагальнена динаміка рівня довіри підлеглих військовослужбовців 

до командирів підрозділів, які брали участь у тренінгу, % 

Аналіз динаміки загального рівня довіри до командирів підрозділів, які 

не брали участі у тренінговій програмі, показує наявність незначних змін у 

показниках. Так, кількість підлеглих військовослужбовців із високим рівнем 

Аналіз показників загального рівня довіри показує, що після участі 

командирів підрозділів у тренінговій програмі відсоткові значення розподілу 

підлеглих військовослужбовців за рівнями довіри продемонстрували 

позитивну динаміку. Загалом кількість підлеглих військовослужбовців, 

командири яких брали участь у тренінговій програмі, із низьким рівнем 

довіри зменшилася на 14,6%, із середнім - збільшилася на 11%, із високим -

збільшилася на 3,6%. Така позитивна динаміка серед досліджуваних осіб, 

командири яких брали участь у тренінгу, повною мірою підтверджується 

отриманими статистично значущими результатами за 7-критерієм 

Вілкоксона (при р < 0,05). 

Узагальнену динаміку рівня довіри підлеглих військовослужбовців до 

командирів підрозділів, які брали участь у тренінговій програмі, за 

результатами діагностичних зрізів на етапах експерименту наведено на 

рис. 3.5. 
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довіри до командира зменшилася на 3,8%, із низьким рівнем довіри 

збільшилася на 5,3%, із середнім - збільшилася на 9,2%. Водночас у ході 

порівняння змін у показниках за результатами діагностичних зрізів 

встановлено, що на рівні р < 0,05 зазначені відмінності є статистично 

незначущими. 

Метод аналізу документів дав змогу проаналізувати різні аспекти 

службової діяльності та праці військовослужбовців та встановити, як участь 

досліджуваних осіб зі складу експериментальної групи у тренінговій 

програмі вплинула на організаційно-психологічні феномени у 

підпорядкованих ним військових підрозділах. У ході дослідження ми вивчали 

та аналізували звіти про результати оцінювання морально-психологічного 

стану особового складу безпосередньо у військових підрозділах, очолюваних 

командирами зі складу контрольної та експериментальної груп. 

Морально-психологічний стан особового складу підрозділів вивчався 

за допомогою методики, застосовуваної у Збройних Силах України [115]. 

Зазначимо, що під морально-психологічним станом особового складу 

військових частин (підрозділів) у методиці розуміється ситуаційний стан 

духовної, моральної, ідеологічної налаштованості, військово-професійної 

готовності та психологічної здатності військовослужбовців виконувати 

завдання за призначенням. 

Методика дає змогу визначити рівень основних компонентів та 

узагальнений рівень сформованості морально-психологічного стану 

особового складу. Основними компонентами морально-психологічного стану 

особового складу є такі: моральна (духовна, національно-патріотична) 

налаштованість; емоційно-вольова налаштованість; мотиваційна готовність; 

функціональна готовність; фахова здатність; об'єктивні і суб'єктивні 

чинники, які впливають на морально-психологічний стан особового складу. 

При цьому основні оціночні компоненти морально-психологічного стану 

особового складу військової частини (підрозділу) можуть вивчатися як 

комплексно, так і окремо. 
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Аналіз показників узагальненого рівня сформованості морально-

психологічного стану особового складу підрозділів, очолюваних 

командирами зі складу експериментальної групи, вказує на позитивну 

динаміку: коефіцієнт МПС особового складу збільшився з 0,71 до 0,82. Слід 

виокремити зростання показників таких критеріїв основних компонентів 

морально-психологічного стану особового складу, як «ступінь згуртованості, 

сумісності і злагодженості підрозділу» (з 6,3 до 7,1), «самопочуття 

(комфортність) перебування у підрозділі» (з 6,8 до 7,86), «рівень поваги до 

командира (начальника)» (з 7,35 до 8,26), «рівень психологічної стійкості до 

впливу негативних чинників бойової (екстремальної) обстановки» (з 7,52 до 

7,91). 

Аналіз отриманих даних дав змогу встановити позитивні кореляційні 

зв'язки рівня довіри підлеглих військовослужбовців до командирів із рівнем 

згуртованості (г = 0,397, р < 0,05) та психологічним кліматом у підрозділах 

(г = 0,412, р < 0,05). Це вказує на позитивні тенденції у групових 

організаційно-психологічних феноменах у військових підрозділах, 

очолюваних командирами зі складу експериментальної групи. 

Таким чином, результати діагностичних зрізів, проведених під час 

констатувального та контрольного етапів експерименту безпосередньо у 

військових підрозділах, очолюваних командирами зі складу контрольної та 

експериментальної груп, вказують на позитивну динаміку у показниках 

основних критеріїв довіри та загального рівня довіри підлеглих 

військовослужбовців до командирів. Отримані емпіричні дані показують, що 

підвищення рівня довіри підлеглих військовослужбовців до командирів 

підрозділів позитивно впливає на морально-психологічний стан особового 

складу. Констатуємо у підрозділах сприятливіший психологічний клімат, 

підвищення згуртованості, зростання мотивації до професійної діяльності, 

зменшення плинності кадрів. 

Ефективність тренінгу за змістово-організаційним критерієм ми 

вивчали за допомогою авторського опитувальника «Оцінювання 
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ефективності тренінгу» (додаток Р). Командирам підрозділів, які брали 

участь у тренінгу, було запропоновано оцінити його структуру, зміст, методи 

та форми проведення. Результати анкетування наведено в додатку С. 

Таким чином, результати проведеного експерименту показали 

достатню ефективність розробленої нами тренінгової програми. Теоретичні 

положення, а також організаційно-методичні засоби і процедури, покладені в 

основу програми, сприяли розвитку рефлексивних умінь та практичних 

навичок, індивідуального стилю керівництва командирів, необхідних для 

встановлення відносин довіри з підлеглими військовослужбовцями. 

3.5. Методичні рекомендації щодо розвитку відносин довіри 

у військових підрозділах 

Аналіз керівних документів, які регламентують міжособистісні 

взаємини військовослужбовців Збройних Сил України, зокрема за умов 

субординації, показує, що встановленню відносин довіри між командирами 

(начальниками) та підлеглими приділено недостатньо уваги. Загальні вимоги 

до розвитку довірчих відносин окреслені у Кодексі честі офіцера Збройних 

Сил України, де зазначено, що відносини між командирами (начальниками) 

та підлеглими мають бути розвинені до готовності йти в бій у будь-який 

момент. У документі наголошено, що це загальна відповідальність, яка 

потребує високоморальних норм поведінки та діяльності й передбачає 

створення атмосфери довіри та взаємоповаги [117]. Досить стисло порушене 

питання висвітлено у Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, 

який зобов'язує посадових осіб вживати заходів для створення атмосфери 

відвертості, взаємної довіри та поваги між військовослужбовцями у 

підрозділах [149]. 

Зважаючи на активне впровадження в систему підготовки Збройних 

Сил України стандартів НАТО, заслуговують на увагу окремі керівні 

документи та методичні рекомендації, що регламентують діяльність органів 



164 
військового управління та командирів усіх рівнів під час бойових дій, які 

ведуть армії провідних країн - членів Північноатлантичного альянсу. 

У збройних силах США військові спеціалісти приділяють значну увагу 

управлінню військами в бойових умовах. Змістовно ці питання розкрито в 

ADRP (Army doctrine reference publication) б-0 «Управління місією» [177], де 

викладено філософію управління підрозділами під час виконання бойових 

завдань. У документі ADRP 6-0 зазначено, що управління місією ґрунтується 

на взаємній довірі між штабами, командирами та підлеглими, а також 

наголошено, що для формування й утвердження взаємної довіри потрібно 

чимало часу та зусиль, адже довіра є результатом не випадковості, а 

наполегливої повсякденної діяльності. 

В ADRP б-0 викладено поради командиру щодо розвитку довірчих 

відносин у підрозділі та завоювання довіри підлеглих до себе. Зокрема 

зазначено, що командиру важливо зрозуміти, що від взаємин у військовому 

колективі залежить успіх бойових дій. У процесі формування довіри під час 

управління місією командири мають звертати увагу на гармонійне поєднання 

мистецтва управління та науки контролю, творчо та вміло реалізовувати 

владні повноваження завдяки своєчасному прийняттю рішень та прояву 

лідерських якостей. 

Отже, командир повинен прагнути здобути особистий авторитет серед 

підлеглих, який посилить його законні владні повноваження. У документі 

зазначено, що командир може завоювати довіру підлеглих тільки 

дотриманням законів, моральних цінностей і прийнятих принципів 

управління. Основою довіри підлеглих мають стати професійна 

компетентність, особистий приклад і чесність командира. Також наголошено, 

що особистий авторитет і довіра до командира часто впливають на підлеглих 

сильніше, ніж його законні владні повноваження. 

В договорі стандартизації НАТО Stanag 2565 medstd, де містяться 

психологічні поради для лідерів під час виконання бойових завдань, 

зазначено, що наріжним каменем ефективності дій підрозділу є довіра [193]. 
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У документі наголошено, що довіру не можна сприймати, як щось належне, 

натомість командир має заохочувати взаємні довірливі відносини між 

військовослужбовцями підрозділу та розвивати у підлеглих відчуття довіри 

до себе. При цьому зауважено, що побудувати й підтримувати довіру можна 

за умов відкритості та доступності, демонстрування компетентності, 

дотримання обіцянок, довіри до підлеглих. 

Отже, в керівних документах армії США та стандартах НАТО питанню 

встановлення відносин довіри між командиром та підлеглими під час 

виконання військами бойових завдань приділено значну увагу, достатньо 

змістовно визначено роль командира підрозділу як суб'єкта розвитку довіри 

в бойових умовах [65]. 

Водночас аналіз значущості відносин довіри у взаєминах 

військовослужбовців, їх впливу на групові процеси військових підрозділів, 

ролі довіри до командира у формуванні психологічної готовності до 

виконання завдань за призначенням та регуляції поведінки в бойових умовах 

дає підстави стверджувати про необхідність обов'язкового проведення 

комплексу багаторівневих та системних заходів у Збройних Силах України, 

спрямованих на підвищення довіри рівня до командирів (начальників) усіх 

рівнів. 

Серед основних заходів окреслимо такі: 

1. Нормативне закріплення в керівних документах регламентації 

питань взаємин між військовослужбовцями в повсякденних та бойових 

умовах діяльності, а також питань формування та розвитку відносин довіри з 

підлеглими як пріоритетного завдання командирів (начальників) усіх рівнів зі 

змістовим розкриттям ролі командира (начальника) як суб'єкта розвитку 

довіри. 

2. Впровадження в освітній процес ВВНЗ, що здійснюють підготовку 

фахівців за тактичним та оперативним рівнем вищої військової освіти, 

навчального курсу в межах дисциплін «Морально-психологічне забезпечення 

діяльності військ (сил)», «Військова педагогіка і психологія», де буде 
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розкрито основні аспекти відносин довіри в системі взаємин «командир -

підлеглий», а саме: значущість довіри в міжособистісних відносинах 

військовослужбовців та взаєминах за умов субординації; роль командира 

(начальника) у встановленні відносин довіри у військовому підрозділі в 

повсякденних та бойових умовах діяльності. Варіант тематичного плану 

навчального курсу «Психологія довіри до командира» та силабус курсу 

наведено в додатках Т і Ф. 

Під час проведення практичних занять у курсантів (слухачів) слід 

розвивати рефлексивні уміння та практичні навички, індивідуальний стиль 

керівництва, необхідні для встановлення відносин довіри у взаєминах з 

підлеглими, створення позитивного психологічного клімату у військовому 

підрозділі. З цього пропонуємо використовувати матеріали професійно-

психологічного тренінгу «Ефективне керівництво військовим підрозділом на 

основі відносин довіри». 

3. Включення до змісту програм психологічної підготовки 

військовослужбовців військових частин (підрозділів) та індивідуальної 

підготовки офіцерів тематики про роль довіри у групових процесах 

військового підрозділу, форми та методи роботи командира (начальника) з 

формування і розвитку довірчих взаємин з підлеглими в повсякденній 

життєдіяльності та під час виконання завдань за призначенням. 

4. Моніторинг рівня довіри підлеглих військовослужбовців до 

командирів (начальників) у військових частинах (підрозділах) (до взводу 

включно) за допомогою анкетувань та експертних опитувань. Як 

психодіагностичний інструмент пропонуємо використовувати розроблену 

авторську методику «Оцінювання рівня довіри до командира (начальника)». 

Висновки за результатами проведених опитувань включати до оцінних 

карток, атестацій та службових характеристик відповідних командирів 

(начальників) і брати до уваги під час зарахування до резерву кандидатів для 

просування по службі. 
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Реалізація зазначених заходів дасть змогу розширити спектр методів і 

засобів конструктивного та позитивного психологічного впливу військових 

керівників на організаційні процеси, забезпечити умови для ефективнішої 

діяльності військових підрозділів. На нашу думку, запровадження нової 

культури взаємин між командирами (начальниками) та підлеглими у 

військових підрозділах є безальтернативною вимогою в сучасних реаліях 

життя. Довіра як життєво важлива соціально-психологічна потреба 

особистості військовослужбовця може стати підґрунтям, на якому 

базуватимуться ці взаємини. 

Висновки до розділу 3 

1. Результати дослідження дали змогу визначити основні критерії 

довіри / недовіри підлеглих до командира за різних умов військової 

діяльності: в повсякденних умовах діяльності основним критерієм 

довіри / недовіри до командира є «надійність», при цьому досліджувані 

особи схильні до розрахунку замість справжньої довіри; в бойових умовах 

основними критеріями довіри / недовіри до командира є «надійність» та 

«єдність». 

Виокремлено три основні типи довіри / недовіри підлеглих до 

командира, умовно названі як «емоційно довіряючий», «той, що розуміє 

командира» та «сильно диференціюючий». Знання специфіки вказаних типів 

довіри / недовіри підлеглих командиром дає змогу обрати оптимальні 

стратегії професійно-психологічного впливу на підлеглих, що сприяютимуть 

створенню атмосфери довіри у військовому підрозділі. 

2. Встановлено, що якості командира, які сприяють підвищенню рівня 

довіри до нього серед підлеглих, у повсякденних та бойових умовах різняться 

та зумовлені специфікою діяльності. Найбільш значущими якостями 

командира, які сприяють підвищенню рівня довіри до нього серед підлеглих 

у повсякденних умовах діяльності, є інтелектуальні та особистісно-
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професійні, і, крім того, особливості зовнішності. У бойових умовах 

уявлення досліджуваних осіб зміщуються на особистісно-професійні та 

вольові якості; значно вищими, ніж для повсякденних умов, виявилися 

показники збігу ціннісних орієнтацій. 

Серед якостей командира, що спричиняють зниження рівня довіри до 

нього серед підлеглих, у повсякденних умовах діяльності слід виокремити 

низький рівень інтелектуальних та особистісно-професійних якостей, у 

бойових - недостатність вольових якостей командира. 

Встановлено характерні типи міжособистісної взаємодії командира, які 

сприяють довірі досліджуваних: у повсякденних умовах діяльності - тип 

«схильний до співпраці - конвенціональний», у бойових умовах - «владний 

- схильний до лідерства». Констатовано, що в бойових умовах досліджувані 

особи схильні орієнтуватися на владного, сильного командира-лідера. 

Визначено характерні стилі керівництва командира, які сприяють 

довірі досліджуваних. У повсякденних умовах діяльності узагальнений 

профіль оптимального стилю керівництва командира має середнє значення 

показника «ступінь уваги до виконання завдань» та достатньо високе 

значення показника «ступінь уваги до підлеглих». Такий стиль у цілому 

характеризується як демократичний, ми позначили його як «організаційне 

керівництво». У бойових умовах діяльності узагальнений профіль 

оптимального стилю керівництва командира має високе значення показника 

«ступінь уваги до виконання завдань» і достатнє значення показника 

«ступінь уваги до підлеглих». Такий стиль ми позначили як «авторитет -

співробітництво». 

З'ясовано, що схожість у ціннісних орієнтаціях між підлеглими та 

командиром сприяє формуванню довіри у взаєминах. Серед найбільш 

значущих якостей командира, якому довіряють підлеглі, показники збігу в 

ціннісних орієнтаціях відіграють значну роль. 

3. Розроблено та апробовано методику оцінювання рівня довіри до 

командира (начальника), метою якої є діагностування відносин довіри в 
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системі «підлеглий - командир (начальник)». Наведено результати 

розроблення та апробації методики; описано процедури експериментального 

дослідження з перевірки надійності та валідності, проведення факторного 

аналізу пунктів, отримання середньонормативних показників для загальної 

вибірки, визначення стандартизованих тестових норм. 

Методика може бути рекомендована для індивідуального та групового 

оцінювання підлеглими своїх командирів (начальників) у військових 

підрозділах, прогнозування успішності спільної професійної діяльності, 

формування стратегії вирішення проблемних питань у взаєминах та 

коригування індивідуально-професійних якостей, стилю поведінки і 

керівництва оцінюваних командирів (начальників), а також надання 

пропозицій керівникам вищого рівня для прийняття управлінських рішень. 

4. Розроблено та апробовано програму розвитку здібностей до 

побудови відносин довіри з підлеглими військовослужбовцями для 

командирів військових підрозділів тактичного рівня. Результати 

контрольного етапу експерименту показали її достатню ефективність. 

Після участі у тренінговій програмі серед досліджуваних осіб 

експериментальної групи відбулися позитивні та статистично значущі зміни 

за показниками типів міжособистісних взаємин і стилів керівництва. 

Порівняння результатів експериментальної і контрольної груп вказує на 

входження досліджуваних осіб ЕГ у межі оптимального профілю 

міжособистісної взаємодії та керівництва командира, якому схильні довіряти 

підлеглі. 

5. Додатковий аналіз службової діяльності командирів підрозділів зі 

складу експериментальної групи, а також результати діагностичних зрізів 

безпосередньо у військових підрозділах на етапах експерименту дали змогу 

констатувати позитивну динаміку в показниках основних критеріїв довіри та 

загального рівня довіри до командирів. Після участі командирів у тренінговій 

програмі кількість військовослужбовців у підрозділах із низьким рівнем 

довіри зменшилася на 14,6 %, із середнім - збільшилася на 11 %, із високим -
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збільшилася на 3,6 %. Отримані емпіричні дані показують, що підвищення 

рівня довіри підлеглих військовослужбовців до командирів підрозділів 

позитивно впливає на морально-психологічний стан особового складу. 

У цьому розділі використано літературні джерела, розміщені у списку 

використаних джерел за номерами [2; 3; 22; 34; 37; 38; 49; 53; 54; 61; 62; 76; 

80; 84; 93; 95; 96; 97; 106; 115; 116; 122; 128; 132; 137; 141; 143; 146; 152; 153; 

157; 162]. 
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У дисертації теоретично узагальнено та практично вирішено наукове 

завдання, яке полягає у визначенні психологічних особливості розвитку 

довіри до командира у військовослужбовців підрозділу тактичного рівня в 

бойових умовах. 

Аналіз та узагальнення результатів проведеного дослідження дали 

змогу сформулювати такі висновки. 

1. Теоретичний аналіз психологічних досліджень феномену довіри 

вказує на його складність, багатогранність та комплексність. Поняття 

«довіра» має чимало синонімів та суміжних понять, проте характеризується 

певними особливостями. Розгляд наукових підходів до вивчення довіри як 

соціально-психологічного феномену показує, що науковці визначають довіру 

насамперед як ставлення. 

2. У структурі довіри військовослужбовця до командира наявні три 

основних компоненти: когнітивний, емоційний та поведінковий. Основою 

когнітивного компонента є безпосередні знання й уявлення підлеглого про 

командира на основі спільного досвіду взаємодії. Емоційний компонент 

полягає в емоційному оцінюванні, виявленні приязні, прихильності до 

командира. Поведінковий компонент проявляється у реальній поведінці 

підлеглого, його готовності до довірчих дій. 

З'ясовано, що психологічними особливостями довіри у взаєминах 

підлеглих військовослужбовців та командира військового підрозділу 

тактичного рівня є: поєднання персоніфікованої (міжособистісної) та 

інституційної (до суспільно-професійного статусу) довіри; наявність 

специфічних ситуативно-об'єктивних чинників (соціального статусу 

командира (займаної посади), рівня службової ієрархії, форми прояву 

комунікацій, інтенсивності контактів, рівня (глибини) взаємодії під час 

контактів); поступове заміщення персоніфікованої довіри інституційною 

залежно від ступеня службової ієрархії. 
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3. Комплексно досліджено особистісні характеристики командира 

військового підрозділу, що сприяють довірі до нього підлеглих 

військовослужбовців. Визначено основні критерії довіри / недовіри підлеглих 

до командира за різних умов військової діяльності: в повсякденних умовах 

діяльності основним критерієм довіри / недовіри до командира є 

«надійність»; в бойових умовах основними критеріями довіри / недовіри до 

командира є «надійність» та «єдність». 

Виокремлено три основні типи довіри / недовіри підлеглих до 

командира, умовно названі як «емоційно довіряючий», «той, що розуміє 

командира» та «сильно диференціюючий». 

Встановлено, що якості командира, які сприяють підвищенню рівня 

довіри до нього серед підлеглих, у повсякденних та бойових умовах різняться 

та зумовлені специфікою діяльності. Найбільш значущими якостями 

командира, які сприяють підвищенню рівня довіри до нього серед підлеглих 

у повсякденних умовах діяльності, є інтелектуальні та особистісно-

професійні, і, крім того, особливості зовнішності. У бойових умовах 

уявлення досліджуваних осіб зміщуються на особистісно-професійні та 

вольові якості; значно вищими, ніж для повсякденних умов, виявилися 

показники збігу ціннісних орієнтацій. 

Встановлено характерні типи міжособистісної взаємодії командира, які 

сприяють довірі досліджуваних осіб: у повсякденних умовах діяльності - тип 

«схильний до співпраці - конвенціональний», у бойових умовах - «владний 

- схильний до лідерства». Констатовано, що в бойових умовах досліджувані 

особи схильні орієнтуватися на владного, сильного командира-лідера. 

Встановлено характерні стилі керівництва командира, які сприяють 

довірі досліджуваних осіб. У повсякденних умовах діяльності узагальнений 

профіль оптимального стилю керівництва командира має середнє значення 

показника «ступінь уваги до виконання завдань» та достатньо високе 

значення показника «ступінь уваги до підлеглих». Такий стиль у цілому 

характеризується як демократичний. У бойових умовах діяльності 
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узагальнений профіль оптимального стилю керівництва командира має 

високе значення показника «ступінь уваги до виконання завдань» і достатнє 

значення показника «ступінь уваги до підлеглих». Цей стиль керівництва 

характеризується тенденцією до домінування та має певні ознаки 

директивності. 

З'ясовано, що схожість у ціннісних орієнтаціях між підлеглими та 

командиром сприяє формуванню довіри у взаєминах. Серед найбільш 

значущих якостей командира, якому довіряють підлеглі, показники збігу в 

ціннісних орієнтаціях відіграють значну роль. 

4. Розроблено та апробовано методику оцінювання рівня довіри до 

командира (начальника), метою якої є діагностування відносин довіри в 

системі «підлеглий - командир (начальник)». Методика може бути 

рекомендована для індивідуального та групового оцінювання підлеглими 

своїх командирів (начальників) у військових підрозділах, прогнозування 

успішності спільної професійної діяльності, формування стратегії вирішення 

проблемних питань у взаєминах та коригування індивідуально-професійних 

якостей, стилю поведінки і керівництва оцінюваних командирів 

(начальників), надання пропозицій керівникам вищого рівня для прийняття 

управлінських рішень. 

5. Розроблено та апробовано програму розвитку здібностей до 

побудови відносин довіри з підлеглими військовослужбовцями для 

командирів військових підрозділів тактичного рівня. Результати 

контрольного етапу експерименту показали її достатню ефективність. 

Після участі у тренінговій програмі серед досліджуваних осіб 

експериментальної групи відбулися позитивні та статистично значущі зміни 

за показниками типів міжособистісних взаємин і стилів керівництва. 

Порівняння результатів експериментальної і контрольної груп вказує на 

входження досліджуваних осіб ЕГ у межі оптимального профілю 

міжособистісної взаємодії та керівництва командира, якому схильні довіряти 

підлеглі. 
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Результати діагностичних зрізів безпосередньо у військових 

підрозділах на етапах експерименту дали змогу констатувати позитивну 

динаміку в показниках основних критеріїв довіри та загального рівня довіри 

до командирів. Після участі командирів у тренінговій програмі кількість 

військовослужбовців у підрозділах із низьким рівнем довіри зменшилася на 

14,6 %, із середнім - збільшилася на 11 %, із високим - збільшилася на 3,6 %. 

Отримані емпіричні дані показують, що підвищення рівня довіри підлеглих 

військовослужбовців до командирів підрозділів позитивно впливає на 

морально-психологічний стан особового складу. 

Перспективними напрямами подальших досліджень можуть бути: 

комплексне дослідження взаємозв'язку міжособистісної довіри 

військовослужбовців та групових процесів у військових підрозділах; 

дослідження психологічних особливостей розвитку довіри до себе у 

курсантів ВВНЗ. 



175 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Акерлоф Дж., Шиллер Р. Зрігіїш Апітаїів, или Как человеческая 

психология управляет экономикой и почему это важно для мирового 

капитализма / пер. с англ. Д. Прияткина; под научн. ред. А. Суворова. 

Москва : Юнайтед Пресс, 2010. 273 с. 

2. Акимова Л. Н. Основы психометрии. Методические указания к 

курсу. Одесса : Студия «Негоциант». 2012. 81 с. 

3. Акимова М. К. Психологическая диагностика : учебное пособие. 

Санкт-Петербург : Питер, 2005. 304 с. 

4. Алексеева А. Ю. Основные элементы и структура межличностного 

доверия. Социологический журнал. Москва, 2009. № 3. С. 22-41. 

5. Алексеева А. Ю. Уверенность, социальное и межличностное 

доверие: критерии различения. Человек. Сообщество. Управление. 2007. № 4. 

С. 4-20. 

6. Алексеева Ю. А. Психологічний аналіз семантичного простору 

концепту «віра». Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць 

КПНУ імені І. Огіенка, Інституту психології імені Г. Костюка НАПН 

України. Кам'янець-Подільський, 2014. Вип. 26. С. 40-54. 

7. Антоненко И. В. Социальная психология доверия : автореф. дисс. 

... д-ра псих. наук : 19.00.05. Ярославль. 2006. 48 с. 

8. Антоненко И. В. Сущность доверия как социально-

психологического явления. Вестник Университета Российской академии 

образования. Москва, 2015. № 3. С. 34-44. 

9. Аристотель. Евдемова этика. Москва, 2005. 448 с. 

10. Арістотель. Нікомахова етика / пер. з давньогр. В. В. Ставнюка. 

Київ : Аквілон-Плюс, 2002. 480 с. 

11. Балакшин М. Е. Доверие как основание развития деловых 

партнерских отношений : автореф. дисс. ... канд. псих. наук : 19.00.01. 

Москва. 2011. 32 с. 



176 
12. Балуцкий И. В. Особенности проявления доверия в статусных 

межличностных отношениях : дисс. . канд. псих наук : 19.00.05. Ростов-на-

Дону, 2002. 160 с. 

13. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология 

управления. Харьков : Фортуна-пресс, 1998. 484 с. 

14. Барановский М. В. Социальные отношения доверия в управлении 

воинским подразделением. Дисс. . канд. социол. наук : 22.00.08. Москва. 

2015. 213 с. 

15. Белянин А. В., Зинченко В. П. Доверие в экономике и 

общественной жизни. Москва : Либеральная миссия, 2010. 164 с. 

16. Бендюков М. А., Кедич С. И., Саврилова Н. С. Понимание 

феномена доверия в отечественной психологи. Ученые записки 

Забайкальского государственного университета. Сер. Педагогика. 

Психология. Чита, 2016. № 2. Т. 11. С. 84-91. 

17. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. 

Москва : МГУ, 1982. 200 с. 

18. Бодалев А. А. Личность и общение. Москва : МПА, 1995. 328 с. 

19. Бодалев А. А. Формирование понятия о другом человеке как 

личности. Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. 134 с. 

20. Бондаренко О. І. Психологічні особливості професійного 

спілкування військовослужбовців в особливих умовах діяльності : дис. . 

канд. псих. наук : 19.00.09. Хмельницький, 2004. 218 с. 

21. Бродовська В. Й., Грушевський В. О., Патрик І. П. Тлумачний 

російсько-український словник психологічних термінів. Київ : Професіонал, 

2007. 512 с. 

22. Бурлачук Л. Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 

психологической диагностике / отв. ред. С. Б. Крымский. Киев : Наук. думка, 

1989. 200 с. 

23. Варій М. Й. Основи соціальної психології військового колективу : 

наукова монографія. Львів : Сполом, 2000. 250 с. 



177 
24. Василець Н. М. Соціально-психологічні чинники довіри громадян 

до працівників органів внутрішніх справ України : дис. ... канд. псих. наук : 

19.00.05. Київ, 2016. 523 с. 

25. Веселов Ю. В., Липатов А. А. Доверие в организации: 

методологические основания исследования в экономике, социологии и 

менеджменте. Российский журнал менеджмента. 2015. № 4. Т. 13. С. 85¬ 

104. 

26. Винникотт Д. В. Разговор с родителями / пер. с англ. 

М. Н. Почукаевой, В. В. Тимофеева. Москва : Класс, 1994. 112 с. 

27. Ворожбит С. А. Соціально-психологічні функції явища довіри. 

Соціальна психологія. 2006. № 5. С. 56-63. 

28. Гоббс Т. Сочинения : в 2 т.: пер. с лат. и англ. / сост., ред. изд., авт. 

вступ. ст. и примеч. В. В. Соколов. Москва : Мысль, 1989. Т. 1. 622 с. 

29. Гозман Л. Я. Психология эмоциональных отношений : 

монография. Москва : МГУ, 1987. 176 с. 

30. Головаха Е. И., Панина Н. В. Психология человеческого 

взаимопонимания. Киев : Политиздат Украины, 1989. 189 с. 

31. Гуриева С. Д., Борисова М. М. Доверие как социально-

психологическое явление. Вестник Санкт-Петербургского университета. 

2014. Вып. 4. С. 126-136. 

32. Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества : 

монография / А. Б. Купрейченко и др. Москва : Издательский дом НИУ 

ВШЭ, 2013. 564 с. 

33. Духновский С. В. Диагностика межличностных отношений. 

Психологический практикум. Санкт-Петербург : Речь, 2009. 141 с. 

34. Евтихов О. В. Практика психологического тренинга. Санкт-

Петербург : Речь, 2004. 256 с. 

35. Евтихов О. В. Развитие лидерского потенциала руководителя : 

монография. Москва : ИНФРА-М, 2014. 198 с. 



178 
36. Екстремальна психологія : підручник / за заг. ред. О. В. Тімченка. 

Харків : УЦЗУ, 2007. 502 с. 

37. Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов : 

учебник. 2-е изд., испр. Москва : Флинта. 2003. 336 с. 

38. Євдокімова Н. О. Професійно-психологічний тренінг як технологія 

становлення професіонала. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць. 

Екологічна психологія. 2009. Вип. 20 (1). Т. 7. С. 125-128. 

39. Єрмакова Н. О. Дослідження особливостей виправданої 

міжособистісної довіри у студентів юнацького віку. Збірник наукових 

праць : філософія, соціологія, психологія. 2015. Вип. 20. Ч. 1. С. 23-29. 

40. Журавлев А. Л., Купрейченко А. Б. Нравственно-психологическая 

регуляция экономической активности. Москва : Институт психологии РАН, 

2003. 436 с. 

41. Заварцева М. М. Структура и функции организационного доверия в 

представлениях сотрудников. Национальный психологический журнал. 2016. 

№ 2 (22). С. 94-104. 

42. Збірник методик для діагностики негативних психічних станів 

військовослужбовців : метод. посіб. / Н. А. Агаев та ін. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 

2016. 234 с. 

43. Зімовін О. І. Мотиваційні предиктори лояльності персоналу. 

Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. Класичного приватного 

університету. Запоріжжя, 2019. № 11. Т. 2. С. 199-204. 

44. Знаков В. В. Понимание в познании и общении. Москва : 

Институт психологии РАН. 1994. 237 с. 

45. Зоран Комар. Психологічна стійкість воїна. Київ : Посольство 

Великої Британії в Україні, 2017. 185 с. 

46. Ильин Е. П. Психология для педагогов. Санкт-Петербург : Питер, 

2012. 640 с. 

47. Ильин Е. П. Психология доверия. Санкт-Петербург : Питер, 2013. 

282 с. 



179 
48. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. 

Санкт-Петербург : Питер, 2009. 576 с. 

49. Інжиєвська Л. А., Ковальчук О. П. Арттерапевтичні техніки у 

психологічному супроводі військовослужбовців : теорія і практика : навч. -

метод. посіб. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 1S4 с. 

50. Кайдалов Д. П., Суименко Е. И. Психология единоначалия и 

коллегиальности : вопросы теории и практики взаимодействия руководителя 

и коллектива. Москва : Мысль, 1979. 254 с. 

51. Капосльоз Г. В., Глова Л. А., Куліда І. М. Соціальна психологія у 

військовій діяльності : навч. посіб. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 

201S. 160 с. 

52. Караяни А. Г., Сыромятников И. В. Прикладная военная 

психология. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 4S0 с. 

53. Карвасарский Б. Д. Психотерапевтическая энциклопедия. Санкт-

Петербург : Питер Ком, 1999. 752 с. 

54. Карелин А. А. Большая энциклопедия психологических тестов. 

Москва : Эксмо, 2007. 416 с. 

55. Кон И. С. Дружба. Историко-психологический этюд. Новый мир. 

1973. № 7. С. 165-183. 

56. Кондратьев М. Ю. Слагаемые авторитета. Москва : Знание, 19SS. 

S0 с. 

57. Кондратьев М. Ю., Кондратьев Ю. М. Психология отношений 

межличностной значимости. Москва : ПЕР СЭ, 2006. 272 с. 

58. Концепція лідерства за стандартами армій країн НАТО (Conception 

of leadership in accordance with the armies standards of NATO countries) : навч. 

посіб. / О. Ф. Хміляр та ін. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 201S. 252 

с. 

59. Кравченко В. Ю. Особливості дослідження довіри у соціально-

психологічному дискурсі. Психологія і суспільство. 2012. № 2. С. 52-57. 



180 
60. Крива Н. Л. Проблема довіри в сучасній психології. Теорія і 

практика сучасної психології : зб. наук. пр. Класичного приватного 

університету. Запоріжжя, 2018. № 5. С. 128-132. 

61. Купрейченко А. Б. Психология доверия и недоверия. Москва : 

Институт психологии РАН, 2008. 571 с. 

62. Лазорко О. В. Професійно-психологічний тренінг менеджерів як 

метод корекції та розвитку професійно важливих якостей. Вісник НТУУ «КПІ». 

Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. Вип. 3. С. 132-135. 

63. Леонова И. Ю. Доверие : понятие, виды и функции. Вестник 

Удмуртского университета. Ижевск, 2015. Т. 25, Вып. 2. С. 34-40. 

64. Лисенко Д. П. Визначення основних критеріїв довіри підлеглих 

командиру в особливих умовах діяльності. Сучасні наукові дослідження у 

психології та педагогіці - прогрес майбутнього : зб. наукових робіт 

учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17-18 травня 2019 р.). 

Одеса : Південна фундація педагогіки, 2019. Ч. 1. С. 65-69. 

65. Лисенко Д. П. Вимоги керівних документів збройних сил США та 

країн НАТО щодо формування довірчих відносин в підрозділах під час 

виконання завдань за призначенням. Проблеми та шляхи розвитку системи 

морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України за досвідом 

АТО : матеріали наук.-практ. семін. (м. Київ, 8 грудня 2017 р.). Київ : НУОУ, 

2017. С. 67-68. 

66. Лисенко Д. П. Довіра в міжособистісних відносинах. Наукова 

дискусія: питання педагогіки та психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 30 листопада - 1 грудня 2018 р.). Київ : Київська наукова 

організація педагогіки та психології, 2018. Ч. 2. С. 67-70. 

67. Лисенко Д. П. Довіра в предметному полі психологічних 

досліджень. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Кам'янець-Подільський, 2018. 

Вип. 40. С. 196-208. 



181 
68. Лисенко Д. П. Довіра в предметному полі психологічних 

досліджень. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, 

перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2-3 березня 

2018 р.). Київ : КНУ імені Т. Шевченка, 2018. С. 94-97. 

69. Лисенко Д. П. Довіра до командира як фактор психологічної 

готовності військовослужбовців до виконання завдань за призначенням. 

Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та 

психології : збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук. -практ. конф. 

(м. Львів, 22-23 червня 2018 р.). Львів : Львівська педагогічна спільнота, 

2018. С. 112-114. 

70. Лисенко Д. П. Довіра до командира як фактор, що детермінує 

бойову поведінку військовослужбовців. Сучасні наукові дослідження у 

психології та педагогіці - прогрес майбутнього : збірник наукових робіт 

учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15-16 травня 2020 р.). 

Одеса : Південна фундація педагогіки, 2020. С. 38-41. 

71. Лисенко Д. П. Довіра як детермінанта ефективної взаємодії 

військовослужбовців у бойових умовах. Сучасний стан розвитку 

екстремальної та кризової психології : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 30 листопада - 1 грудня 2017 р.). Харків : НУЦЗУ, 2017. 

С. 184-187. 

72. Лисенко Д. П. Довіра як соціально-психологічне відношення. 

Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки 

і психології : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 травня 

2018 р.). Харків : Центр педагогічних досліджень, 2018. С. 82-83. 

73. Лисенко Д. П. Довіра як соціально-психологічний феномен. Теорія 

і практика сучасної психології : зб. наук. пр. Класичного приватного 

університету. Запоріжжя, 2018. № 3. С. 123-126. 

74. Лисенко Д. П. Імідж як ресурс підвищення довіри суспільства до 

Збройних Сил України. Шляхи розвитку системи морально-психологічного 



182 
забезпечення у Збройних Силах України : матеріали наук. семін. (м. Київ, 2S 

листопада 201S р.). Київ : НУОУ, 201S. С. 112-115. 

75. Лисенко Д. П. Командир як суб'єкт розвитку довіри в бойових 

умовах : зарубіжний досвід. Актуальні проблеми психологічної та соціальної 

адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

кругл. столу (м. Ірпінь, 6 березня 201S р.). Ірпінь : УДФС, 201S. С. 72-74. 

76. Лисенко Д. П. Опис процедури створення авторської анкети 

«Оцінка рівня довіри до командира (начальника)». Психологія та педагогіка: 

необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : збірник тез 

наукових робіт учасників Міжнар. наук. -практ. конф. (м. Львів, 21-22 лютого 

2020 р.). Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2020. Ч. 1. С. 7S-81. 

77. Лисенко Д. П. Особливі та екстремальні умови діяльності 

військовослужбовців: дихотомія понять. Психологія в контексті сучасних 

досліджень проблем розвитку особистості : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Запоріжжя, 7-S грудня 201S р.). Запоріжжя : Класичний приватний 

університет, 201S. С. S3-88. 

78. Лисенко Д. П. Психологічні особливості відносин довіри у 

військових підрозділах за умов субординації. Актуальні проблеми 

психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : 

матеріали W Всеукр. наук.-практ. кругл. столу з міжнародною участю 

(м. Ірпінь, 24 квітня 2019 р.). Ірпінь : УДФС, 2019. С. 73-78. 

79. Лисенко Д. П. Психологічні особливості формування довіри в 

міжособистісних відносинах. Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. 

пр. Класичного приватного університету. Запоріжжя, 2019. № 4. С. 135-139. 

80. Лисенко Д. П. Розроблення та апробація анкети «Оцінка рівня 

довіри до командира (начальника)». Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology. 2020. Vol. 222. P. 62-67. URL: 

http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_viii_222_90.pdf. 

81. Лисенко Д. П. Роль довіри в міжособистісних відносинах 

військовослужбовців у бойових умовах. Психологія та педагогіка 

http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_viii_222_90.pdf


183 
сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні : збірник 

тез наукових робіт учасників Міжнар. наук. -практ. конф. (м. Львів, 23-24 

серпня 2019 р.). Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2019. С. 74-75. 

82. Лисенко Д. П. Соціально-психологічні особливості взаємозв'язку 

ціннісних орієнтацій та довіри особистості. Філософсько-соціологічні та 

психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання 

завдань в особливих умовах : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовтня 

2019 р.). Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. С. 169-171. 

83. Лисенко Д. П. Соціально-психологічні особливості відносин 

довіри у військових підрозділах за умов субординації. Вісник Національного 

університету оборони України : зб. наук. пр. Київ, 2019. Вип. 1 (51). С. 61¬ 

65. 

84. Лисенко Д. П. Тренінг «Ефективне керівництво військовим 

підрозділом на основі відносин довіри»: структура, зміст, особливості 

використання. «Габітус» : науковий журнал Причорноморського науково-

дослідного інституту економіки та інновацій. Одеса, 2020. Вип. 13. С. 156¬ 

161. 

85. Лісовський П. М. Військова психологія : методологічний аналіз : 

навч. посіб. Київ : Кондор-Видавництво, 2017. 290 с. 

86. Ложкін Г. В., Осьодло В. І. Психологічні особливості 

управлінської діяльності командира. Вісник Національного університету 

оборони України : зб. наук. пр. Київ, 2014. Вип. 1 (38). С. 242-246. 

87. Локк Дж. Сочинения : в 3 т. / пер. с англ. и лат. / ред. и сост., авт. 

примеч. А. Л. Субботин. Москва : Мысль, 1988. Т. 3. 668 с. 

88. Ломов Б. Ф., Беляева А. В., Носуленко В. Н. Психологические 

исследования общения : колл. монография. Москва : Наука, 1985. 344 с. 

89. Макиавелли Н. Государь. Искусство войны. Москва : Издательство 

«Э», 2016. 448 с. 

90. Матеюк О. А. Професійний психологічний вплив військового 

керівника на підлеглих в особливих умовах діяльності : монографія. 



184 
Хмельницький : НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2006. 347 с. 

91. Методологія і психологія гуманітарного пізнання. До 25-річчя 

наукової школи професора А. В. Фурмана : колективна монографія. 

Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 998 с. 

92. Миколюк С. Підходи до обґрунтування змісту та обсягу категорій 

«віра» та «довіра». Методологічний альманах «Вітакультурний млин». 

Тернопіль, 2017. Модуль 19. С. 62-68. 

93. Митина О. В., Михайловская И. Б. Факторный анализ для 

психологов. Москва : Психология. 2001. 169 с. 

94. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : 

підручник : у 2 ч. Вид. 2-ге, перероб. зі змінами та доп. Н. А. Агаєв, В. Г. 

Дикун, В. С. Чорний та ін.; за заг. ред. В. В. Стасюка. Бровари : 7БЦ, 2020. 

Ч. 1. 754 с. 

95. Моргун В. Ф., Тітов І. Г. Основи психологічної діагностики : навч. 

посіб. 2-ге вид. Київ : Слово, 2012. 464 с. 

96. Мороз Л. І. Принципи організації та проведення тренінгу 

професійно-психологічного спрямування. Психологія і суспільство. 2003. 

№ 3. С. 133-140. 

97. Мороз Л. І. Теоретичні та прикладні засади професійно-

психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України : 

автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.06. Київ, 2008. 35 с. 

98. Мясищев В. Н. Личность и неврозы. Ленинград : Изд-во 

Ленинград. ун-та, 1960. 427 с. 

99. Мясищев В. Н. Психология отношений: избранные 

психологические труды / под ред. А. А. Бодалева. Москва : Изд-во «Институт 

практической психологии», 1995. 356 с. 

100. Налчаджян А. А. Атрибуция, диссонанс и социальное познание. 

Москва : Когито-Центр, 2006. 549 с. 

101. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. Киев : 

Лыбидь, 1990. 192 с. 



185 
102. Обозов Н. Н. Психология менеджмента. Санкт-Петербург : 

Академия психологии, предпринимательства и менеджмента, 1997. 153 с. 

103. Основи психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах 

бойових дій : метод. посіб. / Кокун О. М., Агаєв Н. А., Пішко І. О., Лозінська 

Н. С. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2015. 170 с. 

104. Осьодло В. І. Авторитет офіцера як чинник ефективності 

управлінської діяльності. Вісник Національного університету оборони 

України : зб. наук. пр. Київ, 2011. Вип. 3 (22). С. 157-162. 

105. Осьодло В. І. Психологія професійного становлення офіцера : 

монографія. Київ : Золоті Ворота, 2012. 463 с. 

106. Осьодло В. І., Хміляр О. Ф., Красницька О. В. Військово-

психологічний практикум офіцера. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 

2017. 93 с. 

107. Охорона психічного здоров'я в умовах війни / пер. з англ. 

Т. Семигіної, І. Павленко, Є. Овсяннікової та ін. Київ : Наш формат, 2017. 

1068 с. 

108. Охременко О. Р., Мосов С. П. Соціальна психологія військового 

колективу : підручник. Київ : НАОУ, 2008. 232 с. 

109. Подоляк Я. В. Личность и коллектив: психология военного 

управления. Москва : Воениздат, 1989. 350 с. 

110. Позняков В. П. Концепция психологических отношений человека: 

пространственный и временной аспекты. Знание. Понимание. Умение. 

Проблемы педагогики и психологии. 2015. № 3. С. 228-238. 

111. Позняков В. П. Психологические отношения субъектов совместной 

жизнедеятельности. Знание. Понимание. Умение. Проблемы педагогики и 

психологии. 2013. № 1. С. 167-174. 

112. Позняков В. П. Психологические отношения человека: 

современное состояние исследований и перспективы развития концепции. 

Социальная и экономическая психология. Москва. 2017. № 2. Т. 2. С. 6-30. 

113. Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. Москва : Мысль, 



186 
1974. 552 с. 

114. Почебут Л. Г., Гуриева С. Д., Чикер В. А. Прогностическая модель 

социально-психологических факторов укрепления доверия в организации. 

Социальная психология и общество. 201S. № 1. Т. 9. С. 22-42. 

115. Про затвердження Інструкції з оцінювання морально-

психологічного стану особового складу Збройних Сил України : наказ 

Генерального штабу Збройних Сил України від 29.04.2017 № 153. URL: 

https://dovidnykmpz.info/psycho/nakaz-heneral-noho-shtabu-zbro-nykh-sy-6/ 

(дата звернення: 13.05.2020). 

116. Про затвердження Інструкції з оцінювання рівня авторитету і 

лідерства командирів (начальників) у Збройних Силах України : Наказ 

Генерального штабу Збройних Сил України від 05.07.201S № 249. URL: 

https://dovidnykmpz.info/zagalni/nakaz-heneral-noho-shtabu-zbro-nykh-sy-12/ 

(дата звернення: 22.01.2020). 

117. Про Кодекс честі офіцера Збройних Сил України : Наказ Міністра 

оборони України від 31.12.1999 № 412. 

118. Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова, 

А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др. Москва : Педагогика, 19S3. 44S с. 

119. Психология управления персоналом : пособие для специалистов, 

работающих с персоналом / под ред. А. В. Батаршева, А. О. Лукьянова. 

Москва : Изд-во Института психотерапии, 2005. 624 с. 

120. Психология экстремальных ситуаций / под ред. В. В. Рубцова, 

С. Б. Малых. 2-е изд., стер. Москва : Психологический ин-т РАО, 200S. 304 с. 

121. Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О. М. Степанов. 

Київ : Академвидав, 2006. 424 с. 

122. Психологічний тренінг «Створення команди» : посіб. / 

С. О. Чижевський, І. І. Приходько, О. О. Колесніченко та ін. ; за заг. ред. 

Я. Б. Сподара. Київ : ІВЦ НГУ, 2016. 20 с. 

123. Психологія бою: діяльність командира підрозділу щодо 

підтримання морально-психологічного стану особового складу в ході 

https://dovidnykmpz.info/psycho/nakaz-heneral-noho-shtabu-zbro-nykh-sy-6/
https://dovidnykmpz.info/zagalni/nakaz-heneral-noho-shtabu-zbro-nykh-sy-12/
http://lecture.in.ua/pro-zatverdjennya-polojennya-pro-narodoznavchu-svitlicyu-u-zbr.html
http://lecture.in.ua/pro-zatverdjennya-polojennya-pro-narodoznavchu-svitlicyu-u-zbr.html


187 
бойових дій : навч.-метод. посіб. / А. М. Романишин та ін. Львів: НАСВ, 2015. 

322 с. 

124. Психологія екстремальної діяльності : навч. посіб. / І. І. Приходько 

та ін. Харків : НАНГУ, 2017. 392 с. 

125. Психологія суб'єкта бойових зіткнень : монографія / 

О. Р. Охременко, С. В. Мамченко, В. В. Стасюк, О. Ф. Хміляр. Київ : 

Хімджест, 2018. 222 с. 

126. Психолого-педагогічні аспекти діяльності військового керівника : 

підручник / В. І. Осьодло та ін.; за заг. ред. В. І. Осьодла. Київ : НУОУ імені 

Івана Черняховського, 2014. 364 с. 

127. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и 

тесты : уч. пос. Самара : БАХРАХ-М, 2000. 672 с. 

128. Реньш М. А., Садовникова Н. О., Лопес Е. Г. Социально-

психологический тренинг : практикум. Екатеринбург : ГОУ ВПО «Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т», 2007. 190 с. 

129. Рівень морально-психологічної готовності особового складу 

Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням та фактори, 

що на неї впливають. Аналітичний звіт за результатами соціологічного 

дослідження. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2017. 105 с. 

130. Роджерс К. Вопросы, которые я задал бы себе, если бы был 

учителем. Эксперимент и инновации в школе. 2011. № 4. С. 10-13. 

131. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. Изд. 2. Отв. ред. 

Е. В. Шорохова. Москва : Педагогика, 1976. 416 с. 

132. Руденко В. М., Руденко Н. М. Математичні методи в психології : 

підручник. Київ : Академвидав, 2009. 384 с. 

133. Сафонов В. С. Особенности доверительного общения : дисс. . 

канд. психол. наук : 19.00.05. Москва, 1978. 219 с. 

134. Свенцицкий А. Л. Социальная психология : учебник. Москва : 

Велби, Изд-во Проспект, 2004. 336 с. 

135. Селигмен А. Проблема доверия / пер. с англ. И. И. Мюрберг, 



188 
Л. В. Соболевой. Москва : Идея-Пресс, 2002. 256 с. 

136. Сенека Луций Анней. Философские трактаты / пер. с лат., вступ. 

ст, коммент. Т. Ю. Бородай. Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. 400 с. 

137. Сидоренко Е. В. Технологии создания тренинга. От замысла к 

результату. Санкт-Петербург : Речь; Сидоренко и Ко, 200S. 336 с. 

138. Сидоренков А. В., Сидоренкова И. И., Ульянова Н. Ю. Социально-

психологические характеристики и эффективность малых групп в 

организации : монография. Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2014. 24S с. 

139. Сидоренкова И. И. Особенности проявления доверия в малой 

группе : автореф. дисс. . канд. психол. наук : 19.00.05. Ростов-на-Дону : 

ЮФУ. 2007. 27 с. 

140. Скрипкина Т. П. Психология доверия : учеб. пособие для студ. 

высших пед. учеб. заведений. Москва : Академия, 2000. 264 с. 

141. Скрипкина Т. П., Фатхи О. Г. Программа социально-

психологического тренинга «Гармонизации доверительных отношений к 

себе и другим у учителей». URL: https://refdb.ru/look/2350268.html. (дата 

звернення: 23.01.2020). 

142. Смирнов Б. А., Долгополова Е. В. Психология деятельности в 

экстремальных ситуациях. Харків : Гуманитарный Центр, 2007. 292 с. 

143. Собчик Л. Н. Психология индивидуальности. Теория и практика 

психодиагностики. Санкт-Петербург : Речь, 2005. 624 с. 

144. Современная военная психология : хрестоматия / сост. 

А. А. Урбанович. Минск : Харвест, 2003. 506 с. 

145. Стасюк В. В. Авторитет та лідерство командира: визначення, зміст. 

Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. пр. Київ, 

2014. Вип. 4 (41). С. 309-312. 

146. Стасюк В. В. Психологія локальних війн та збройних конфліктів : 

підручник для слухачів та студентів вищих навчальних закладів. Київ : НУОУ 

ім. Івана Черняховського, 2016. 412 с. 

147. Стасюк В. В. Психологія управління військами : підручник. Київ : 

https://refdb.ru/look/2350268.html


189 
НУОУ ім. Івана Черняховського, 2014. 540 с. 

148. Стасюк В. В., Лисенко Д. П. Ціннісні орієнтації в структурі довіри 

військовослужбовців до командира в особливих умовах діяльності. Вісник 

Національного університету оборони України : зб. наук. пр. Київ, 2019. Вип. 

2 (52). С. 112-119. 

149. Статути Збройних Сил України : збірник законів : чинне 

законодавство зі змінами та допов. (офіц. текст). Київ : ПАЛИВОДА А. В., 

2020. 508 с. 

150. Стрес-асоційовані розлади здоров'я в умовах збройного 

конфлікту : монографія / В. С. Гічун та ін. Дніпро : Акцент ПП, 2019. 324 с. 

151. Тарантей Л. М. Педагогика доверия: теоретико-методический 

аспект : монография. Гродно : ГрГУ, 2014. 212 с. 

152. Технології роботи організаційних психологів : навч. посіб. / за 

наук. ред. Л. М. Карамушки. Київ : ІНКОС, 2005. 366 с. 

153. Тренінгові технології формування лідерських якостей командира : 

навч. -метод. посіб. / І. О. Пішко та ін. Київ : Золоті ворота, 2010. 151 с. 

154. Фатхи О. Г. Доверие как фактор повышения адаптационных 

возможностей в экстремальных ситуациях : автореф. дисс. ... канд. психол. 

наук : 19.00.05. Ростов-на-Дону, 2003. 17 с. 

155. Філософський енциклопедичний словник / ред-упоряд. 

В. І. Шинкарчук. Київ : Абрис, 2002. 742 с. 

156. Фромм Е. Психоанализ и этика. Москва : Республика, 1993. 415 с. 

157. Хижняк О. В. Культура довіри в рекламі та РЯ технологіях : 

практикум. Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2017. 96 с. 

158. Хміляр О. Ф., Волков В. І. Психологія управління військового 

керівника. Київ : РОСА, 2006. 108 с. 

159. Хорошилова Е. А. Феномен субьективной значимости другого 

человека : автореф. дисс. ... канд. психол. наук : 19.00.05. Москва, 1984. 23 с. 



190 
160. Циганенко Г. В. Довіра в просторі особистості та групової 

взаємодії: розуміння, тенденції дослідження. Наукові студії із соціальної та 

політичної психології. 2012. Вип. 30. С. 139-148. 

161. Чуйко Г. В., Чаплак Я. В. Міжособистісна довіра як передумова 

партнерських стосунків між людьми. Психологічний часопис інституту 

психології ім. Г. Костюка. 2020. № 1. Т. 6. С. 29-39. 

162. Шевченко С. В. Психологічні особливості розвитку довіри до себе 

у майбутніх психологів : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07. Київ, 201S. 260 с. 

163. Шестопалова Л. Ф., Бородавко О. А. Доверие в системе отношений 

врача и пациента и психологические факторы его формирования. Обозрение 

психиатрии и медицинской психологии имени В. Бехтерева. 2014. № 3. С. 42¬ 

47. 

164. Шестопалова Л. Ф., Бородавко О. О. Довіра у взаєминах лікаря і 

пацієнта в сучасному лікувальному процесі [L. F. Shestopalova, 

O. O. Borodavko. The Trust in Relations of Doctors and Patients in the Modern 

Treatment Process] // Fundamental and applied researches in practice of leading 

scientific schools. Issue: 2 (14). co-publ. : Publishing office: Accent graphics 

communications. Hamilton, ON, 2016. Р. 90-101. 

165. Штомпка П. Доверие - основа общества / пер. с пол. 

Н. В. Морозовой. Москва : Логос, 2012. 440 с. 

166. Эльстер Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об 

основах социальных наук / пер. с англ. И. Кушнаревой. Москва : Изд. дом 

Гос. ун-та - ВШЭ, 2011. 472 с. 

167. Энциклопедия эпистемологии и философии науки / 

Н. С. Автономова и др. ; под общ. ред. И. Т. Касавина. Москва : 

Реабилитация, 2009. 124S с. 

168. Эриксон Э. Детство и общество / пер. с англ. и науч. ред. 

А. А. Алексеев. Санкт-Петербург : Летний сад, 2000. 416 с. 

169. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / общ. ред. 

А. В. Толстых, пер. с англ. А. Д. Андреевой и др. 2-е изд. Москва : Флинта: 



191 
МПСИ : Прогресс, 2006. 352 с. 

170. Юм. Д. Сочинения в 2 т. / пер. с англ. С. И. Церетели и др. 

Москва : Мысль, 1996. Т. 2. 799 с. 

171. Юнг К. Г. Собрание сочинений. Конфликты детской души / пер. с 

нем. Т. Ребеко и др. Москва : Канон, 1997. 336 с. 

172. Юрченко О. В. Взаємозв'язок інтернальності та міжособистісної 

довіри студентів технічного ВНЗ. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. 

Психологія. Педагогіка. 2012. Вип. 2. С. 110-116. 

173. Ягупов В. В. Військова психологія : підручник. Київ : Тандем, 

2004. 656 с. 

174. Яновська С. Г., Белінська А. О. Психологічні аспекти вимірювання 

довіри в міжособистісних відносинах. Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Психологія. 2011. № 937. С. 337¬ 

342. 

175. Яремчук Н. Я. Формування міжособистісної довіри у студентів 

ВНЗ в умовах освітнього середовища. Вісник Львівського університету. 

Серія педагогічна. 2016. Вип. 31. С. 19-27. 

176. Яхонтова Є. С. Доверие в управлении персоналом. Зарубежные 

подходы и отечественный опыт оценки. Социологические исследования. 2004. 

№ 9. С. 117-121. 

177. ADRP (Army doctrine reference publication) 6-0. URL: 

https://fas.org/irp/doddir/army/adrp6_0.pdf (дата звернення: 03.12.2017). 

178. Castaldo S. Meanings of Trust: a Meta Analysis of Trust Definitions. 

Paper presented at Second Euram Conference. Stockholm, 2002. 369 p. 

179. Covey St., Merril R., The Speed of Trust: The One Thing that Changes 

Everything. Free Press. 384 p. 

180. Evans A. M., Krueger J. I. The Psychology (and Economics) of Trust. 

Social and Personality Psychology Compass. 2009. № 3(6). P. 1003-1017. 

181. Gambetta D. Can we trust trust? Trust: Making and Breaking 

Cooperative Relations. Oxford : Basil Blackwell, 2000. ch. 13. P. 213-237. 

https://fas.org/irp/doddir/army/adrp6_0.pdf


192 
182. Gambetta D. Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. 

Oxford : University of Oxford, 2000. P. 94-107. 

183. Hollander E. P. Conformity, status and idiosyncrasy credit. 

Psychological review. 1958. № 65. P. 117-127. 

184. Jones G., George J. The Experience and Evolution of Trust: 

Implications for Cooperation and Teamwork. The Academy of Management 

Review. 1998. № 3. Vol. 23. P. 531-546. 

185. Kramer R. M. Trust and Distrust in Organizations: Emerging 

Perspectives, Enduring Questions. Annual Reviews Psychology. 1999. Vol. 50. 

P. 569-598. 

186. Lewicki R. J., Mcallister D. J., Bies R. J. Trust and Distrust: New 

Relationships and Realities. Academy of Management Review. 1998. № 3. Vol. 23. 

P. 438-459. 

187. Lewicki R. J., Tomlinson E. C., Gillespie N. Models of Interpersonal 

Trust Development: Theoretical Approaches, Empirical Evidence, and Future 

Directions. Journal of Management. 2006. № 6. Vol. 32. P. 991-1022. 

188. Luhman N. Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives. 

Trust: Making and Breaking Cooperative Relations / ed. by D. Gambetta. Oxford : 

University of Oxford, 2000. Ch. 6. P. 94-107. 

189. Luhman N. Trust and Power. Chichester UK : John Wiley & Sons Inc, 

1979. 228 p. 

190. Matsumoto D. The Cambridge dictionary of psychology. Cambridge : 

Cambridge University Press, 2009. 608 p. 

191. Reuven Gal. A Portrait of the Israeli Soldier. Greenwood Press, 1986. 

273 p. 

192. Rotter J. B. Interpersonal trust, trustworthiness, and gullibility/ 

American Psychologist. 1980. № 1.Vol. 35. P. 1-7. 

193. Stanag 2565 medstd. A psychological guide for leaders across the 

deployment cycle. URL: http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html (дата 

звернення: 03.12.2017). 

http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html


193 
194. Uslaner E. The Moral Foundations of Trust. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2002. 298 p. 

195. VandenBos G. R. APA dictionary of psychology / ed. by Gary R. 

VandenBos. 1st ed. 2007. 1024 p. 

196. Yamagishi T. Trust and Social Intelligence: the Evolutionary Game of 

Mind and Society. Tokyo : Tokyo University Press, 1998. 177 p. 



ДОДАТКИ 
194 

Додаток А 

Список публікацій здобувана за темою дисертації 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації: 

1. Лисенко Д. П. Довіра в предметному полі психологічних 

досліджень. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Кам'янець-Подільський, 201S. 

Вип. 40. С. 196-208. 

2. Лисенко Д. П. Довіра як соціально-психологічний феномен. Теорія 

1 практика сучасної психології : зб. наук. пр. Класичного приватного 

університету. Запоріжжя, 201S. № 3. С. 123-126. 

3. Лисенко Д. П. Психологічні особливості формування довіри в 

міжособистісних відносинах. Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. 

пр. Класичного приватного університету. Запоріжжя, 2019. № 4. С. 135-139. 

4. Лисенко Д. П. Соціально-психологічні особливості відносин 

довіри у військових підрозділах за умов субординації. Вісник Національного 

університету оборони України : зб. наук. пр. Київ, 2019. Вип. 1 (51). С. 61¬ 

65. 

5. Стасюк В. В., Лисенко Д. П. Ціннісні орієнтації в структурі довіри 

військовослужбовців до командира в особливих умовах діяльності. Вісник 

Національного університету оборони України : зб. наук. пр. Київ, 2019. Вип. 

2 (52). С. 112-119. 

6. Лисенко Д. П. Розроблення та апробація анкети «Оцінка рівня 

довіри до командира (начальника)». Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology. 2020. Vol. 222. P. 62-67. URL: 

http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_viii_222_90.pdf. 

http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_viii_222_90.pdf


195 
7. Лисенко Д. П. Тренінг «Ефективне керівництво військовим 

підрозділом на основі відносин довіри»: структура, зміст, особливості 

використання. «Габітус» : науковий журнал Причорноморського науково-

дослідного інституту економіки та інновацій. Одеса, 2020. Вип. 13. С. 156— 

161. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Лисенко Д. П. Довіра як детермінанта ефективної взаємодії 

військовослужбовців у бойових умовах. Сучасний стан розвитку 

екстремальної та кризової психології : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 30 листопада—1 грудня 2017 р.). Харків : НУЦЗУ, 2017. 

С. 184—187. 

9. Лисенко Д. П. Вимоги керівних документів збройних сил США та 

країн НАТО щодо формування довірчих відносин в підрозділах під час 

виконання завдань за призначенням. Проблеми та шляхи розвитку системи 

морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України за досвідом 

АТО : матеріали наук.-практ. семін. (м. Київ, грудень 2017 р.). Київ : НУОУ, 

2017. С. 67—68. 

10. Лисенко Д. П. Командир як суб'єкт розвитку довіри в бойових 

умовах : зарубіжний досвід. Актуальні проблеми психологічної та соціальної 

адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

кругл. столу (м. Ірпінь, 6 березня 2018 р.). Ірпінь : УДФС, 2018. 336 с. С. 72— 

74. 

11. Лисенко Д. П. Довіра в предметному полі психологічних 

досліджень. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, 

перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2—3 березня 

2018 р.). Київ : КНУ імені Т. Шевченка, 2018. С. 94—97. 

12. Лисенко Д. П. Довіра як соціально-психологічне відношення. 

Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки 

і психології : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11—12 травня 

2018 р.). Харків : Центр педагогічних досліджень, 2018. С. 82—83. 



196 
13. Лисенко Д. П. Довіра до командира як фактор психологічної 

готовності військовослужбовців до виконання завдань за призначенням. 

Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та 

психології : збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук. -практ. конф. 

(м. Львів, 22—23 червня 2018 р.). Львів : Львівська педагогічна спільнота, 

2018. С. 112—114. 

14. Лисенко Д. П. Імідж як ресурс підвищення довіри суспільства до 

Збройних Сил України. Шляхи розвитку системи морально-психологічного 

забезпечення у Збройних Силах України : матеріали наук. семін. (м. Київ, 

листопад 2018 року). Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. С. 112—115. 

15. Лисенко Д. П. Довіра в міжособистісних відносинах. Наукова 

дискусія: питання педагогіки та психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 30 листопада — 1 грудня 2018 р.). Київ : Київська наукова 

організація педагогіки та психології, 2018. Ч. 2. С. 67—70. 

16. Лисенко Д. П. Особливі та екстремальні умови діяльності 

військовослужбовців: дихотомія понять. Психологія в контексті сучасних 

досліджень проблем розвитку особистості : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Запоріжжя, 7—8 грудня 2018 р.). Запоріжжя : Класичний приватний 

університет, 2018. С. 83—88. 

17. Лисенко Д. П. Психологічні особливості відносин довіри у 

військових підрозділах за умов субординації. Актуальні проблеми 

психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : 

матеріали ^ Всеукр. наук.-практ. кругл. столу з міжнародною участю 

(м. Ірпінь, 24 квітня 2019 р.). Ірпінь : УДФС, 2019. С. 73—78. 

18. Лисенко Д. П. Визначення основних критеріїв довіри підлеглих 

командиру в особливих умовах діяльності. Сучасні наукові дослідження у 

психології та педагогіці - прогрес майбутнього : зб. наукових робіт 

учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17—18 травня 2019 р.). 

Одеса : Південна фундація педагогіки, 2019. Ч. 1. С. 65—69. 



197 
19. Лисенко Д. П. Роль довіри в міжособистісних відносинах 

військовослужбовців у бойових умовах. Психологія та педагогіка 

сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні : збірник 

тез наукових робіт учасників Міжнар. наук. -практ. конф. (м. Львів, 23—24 

серпня 2019 р.). Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2019. С. 74—75. 

20. Лисенко Д. П. Соціально-психологічні особливості взаємозв'язку 

ціннісних орієнтацій та довіри особистості. Філософсько-соціологічні та 

психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання 

завдань в особливих умовах : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовтня 

2019 р.). Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. С. 169—171. 

21. Лисенко Д. П. Опис процедури створення авторської анкети 

«Оцінка рівня довіри до командира (начальника)». Психологія та педагогіка: 

необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : збірник тез 

наукових робіт учасників Міжнар. наук. -практ. конф. (м. Львів, 21—22 лютого 

2020 р.). Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2020. Ч. 1. С. 78—81. 

22. Лисенко Д. П. Довіра до командира як фактор, що детермінує 

бойову поведінку військовослужбовців. Сучасні наукові дослідження у 

психології та педагогіці - прогрес майбутнього : збірник наукових робіт 

учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15—16 травня 2020 р.). 

Одеса : Південна фундація педагогіки, 2020. С. 38—41. 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

23. Лисенко Д. П. Зміст і особливості соціально-психологічного 

діагностування. Психологічна модель бою. Морально-психологічне 

забезпечення у Збройних Силах України : підручник : у 2 ч. Вид. 2-е, перероб. 

зі змінами та доп. Н. А. Агаєв, В. Г. Дикун, В. С. Чорний та ін.; за заг. 

ред. В. В. Стасюка. Бровари : 7БЦ, 2020. Ч. 1. С. 329—335. 



198 

п'ятибальною шкалою, де: 

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 
повністю швидше важко швидше повністю 
не згоден не згоден відповісти згоден згоден 

Виставте в таблицю відповідні бали: 

№ 
п/п Твердження Д НД 

1 Я з'ясував, що він надійний, особливо в тих випадках, які 
важливі для мене. 

2 У нас однакове сприйняття світу. 
3 Мені здається, що я його добре знаю. 
4 Я відчуваю приязнь по відношенню до нього. 

5 Він хоче створити собі репутацію людини, яка виконує 
свої обіцянки. 

6 Нажаль, він не розуміє, що йому вигідно виконати свої 
обіцянки переді мною. 

7 Він завжди прийде на допомогу, якщо моїм інтересам 
щось загрожує. 

8 Ми з ним відстоюємо одні й ті самі принципи. 

9 Мені здається, я достатньо точно можу передбачити його 
поведінку. 

10 Він мені дуже подобається. 

11 Ця людина розуміє, що виправдати довіру вигідніше, ніж 
втратити її. 

12 Я відчуваю неприязнь по відношенню до нього. 
13 Він завжди готовий запропонувати мені допомогу. 
14 У нас з ним спільні інтереси. 
15 Я зазвичай знаю, як він вчинить в певній ситуації. 
16 Я люблю цю людину. 

17 Він розуміє, що якщо обдурить довіру, то втратить більше, 
ніж виграє. 

Додаток Б 

Авторська методика оцінювання довіри / недовіри особистості 

до інших людей А. Купрейченко 

Інструкція. Оцініть, будь ласка, ступінь Вашої згоди з кожним 

наведеним твердженням анкети стосовно людини, якій Ви найбільше 

довіряєте (Д), та стосовно людини, яка втратила Вашу довіру (НД), за 
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Продовження додатку Б 

№ 
п/п Твердження Д НД 

18 Він ненадійний. 
19 Я погано знаю цю людину. 
20 Він непередбачуваний. 
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взаємодії з різними категоріями людей, за п'ятибальною шкалою, де: 

1 2 3 4 5 
повністю швидше важко швидше повністю 
не згоден не згоден відповісти згоден згоден 

Для того, щоб я довіряв людині, достатньо, щоб вона була: 

№ 
п/п Якості Незнайома 

людина 
Знайома 
людина 

Близька 
людина 

1 2 3 4 5 
1. Охайною 
2. Неагресивною 
3. Слабкою 
4. Мовчазною 
5. Залежною від інших 
6. Метушливою 
7. Пасивною 
8. Похмурою 
9. Допитливою 
10. Хвалькуватою 
11. Байдужою 
12. Відкритою 
13. Дурною 
14. Неосвіченою 
15. Боязкою 
16. Імпульсивною 
17. Неавторитетною 
18. Залежною від мене 
19. Корисною мені 
20. Невинахідливою 
21. Скритною 
22. Недопитливою 
23. Неввічливою 
24. Не чарівною 
25. Балакучою 

Додаток В 

Опитувальник для вивчення критеріїв довіри та недовіри особистості 

до інших людей А. Купрейченко та С. Табхарової 

Інструкція. Оцініть, будь ласка, ступінь Вашої згоди з кожним 

наведеним нижче твердженням, що характеризує критерії довіри під час 
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Продовження додатку В 

1 2 3 4 5 
26. Погано одягненою 
27. Неорганізованою 
28. Невродливою 
29. Занадто охайною 
30. Дуже спокійною 
31. Такою, що сподівається на інтуїцію 
32. Сильною 
33. Говірливою 
34. Розсудливо-серйозною 
35. Активною 
36. Веселою 
37. Недопитливою 
38. Мала такі інтереси, які суперечать 

моїм 
39. Мала інші інтереси 
40. Мала інтереси, які співпадають з 

моїми 
41. Іншого віросповідання 
42. Належала до іншої соціальної або 

демографічної групи 
43. Належала до ворожої соціальної 

групи 
44. Конкурувала зі мною 
45. Надавала перевагу компромісам 
46. Освіченою 
47. Сміливою 
48. Стриманою 
49. Авторитетною 
50. Ввічливою 
51. Іншої національності 
52. Чарівною 
53. Небалакучою 
54. Добре одягненою 
55. Любить змагатись 
56. Іншого соціального походження 
57. Співчутливою 
58. Дуже красивою 
59. Конфліктною з оточенням 
60. Багатою 
61. Бідною 
62. Яка допомагає мені 
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Продовження додатку В 

1 2 3 4 5 
63. Скромною 
64. Хитрою 
65. Безхитрісною 
66. Винахідливою 
67. Розв'язною 
68. Дуже розумною 
69. Безпосередньою 
70. Сподівалася тільки на себе 
71. Принциповою 
72. Безпринципною 
73. Мала цілі в житті, які відрізняться 

від моїх 
74. Мала життєві цілі, які суперечать 

моїм 
75. Мала життєві цілі, які співпадають з 

моїми 
76. Любила стабільність 
77. Яка все прораховує 
78. Раціональною 
79. Щирою 
80. Зі сприйняттям світу, відмінним від 

мого 
81. Яка сприймає світ так само, як і я 
82. Яка має широке коло інтересів 
83. Організованою 
84. Незалежною 
85. Ризиковою 
86. Кристально чесною 
87. Терплячою до недоліків людей 
88. Нетерплячою до людей 
89. Яка бореться за справедливість 
90. Несправедливою 
91. Безвідповідальною 
92. Гіпер відповідальною 
93. Брехливою 
94. Передбачуваною 
95. Надійною 
96. Улюбленою 
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Я - людина, яка: (або - він / вона людина, яка): 

№ 
п/п 

Характеристики 

1 2 

1. Вміє подобатися 
2. Справляє враження на оточуючих 
3. Вміє наказувати і давати розпорядження 
4. Вміє наполягти на своєму 
5. Має почуття гідності 
6. Незалежний 
7. Спроможний сам подбати про себе 
8. Може проявити байдужість 
9. Здатний бути суворим 
10. Строгий, але справедливий 
11. Може бути щирим 
12. Критичний до інших 
13. Любить поплакатися 
14. Часто печальний 
15. Здатний виявляти недовіру 
16. Часто розчаровується 
17. Здатний бути критичним до себе 
18. Здатний визнати свою неправоту 
19. Охоче підпорядковується 

Додаток Г 

Метод діагностування міжособистісних відносин (ДМО) 

(модифікований варіант інтерперсональної діагностики Т. Лірі, 

адаптований Л. Собчик ) 

Інструкція. Перед Вами опитувальник, який містить різні 

характеристики людини. Уважно прочитайте кожне твердження та 

поміркуйте, чи відповідає воно Вашому уявленню про себе. Якщо «так», 

закреслить цифру рядку реєстраційного аркуша, що відповідає порядковому 

номеру характеристики, якщо «ні» - не робіть ніяких поміток. Намагайтесь 

проявити максимальну уважність та відвертість. 
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1 2 

20. Лагідний 
21. Вдячний 
22. Такий, що захоплюється та схильний до наслідування 
23. Шанобливий 
24. Той, хто шукає схвалення 
25. Здатний до співпраці, взаємодопомоги 
26. Прагне ужитися з іншими 
27. Доброзичливий 
28. Уважний і ласкавий 
29. Делікатний 
30. Підбадьорливий 
31. Чуйний до закликів про допомогу 
32. Безкорисливий 
33. Здатний викликати захоплення 
34. Має повагу інших 
35. Володіє талантом керівника 
36. Любить відповідальність 
37. Впевнений в собі 
38. Самовпевнений і напористий 
39. Діловий, практичний 
40. Який суперничає 
41. Стійкий та крутий, де треба 
42. Невблаганний, але неупереджений 
43. Дратівливий 
44. Відкритий і прямолінійний 
45. Не терпить, щоб ним командували 
46. Скептичний 
47. На нього важко справити враження 
48. Образливий, прискіпливий 
49. Легко засмучується 
50. Невпевнений у собі 
51. Поступливий 
52. Скромний 
53. Часто вдається до допомоги інших 
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1 2 

54. Дуже шанує авторитети 
55. Охоче приймає поради 
56. Довірливий і прагне радувати інших 
57. З авжди люб'язний у спілкуванні 
58. Дорожить думкою інших 
59. Товариський і уживається з іншими 
60. Добросердий 
61. Добрий, вселяє впевненість 
62. Ніжний і м'якосердий 
63. Любить піклуватися про інших 
64. Щедрий 
65. Любить давати поради 
66. Справляє враження значущості 
67. Начальницько-наказовий 
68. Владний 
69. Хвалькуватий 
70. Гордовитий і самовдоволений 
71. Думає тільки про себе 
72. Хитрий 
73. Нетерпимий до помилок інших 
74. Який все прораховує 
75. Відвертий 
76. Часто недружелюбний 
77. Озлоблений 
78. Постійно скаржиться 
79. Ревнивий 
80. Довго пам'ятає образи 
81. Самобічующий 
82. Сором'язливий 
83. Безініціативний 
84. Кроткий 
85. З алежний, несамостійний 
86. Любить підкорюватися 
87. Надає можливість іншим приймати рішення 
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1 2 

88. Легко потрапляє в халепу 
89. Легко піддається впливу друзів 
90. Готовий довіритися будь-кому 
91. Прихильний до всіх без вибору 
92. Всім симпатизує 
93. Пробачає все 
94. Переповнений надмірним співчуттям 
95. Великодушний та терпимий до недоліків 
96. Прагне допомогти кожному 
97. Прагне до успіху 
98. Очікує захоплення від кожного 
99. Р озпоряджається іншими 
100. Деспотичний 
101. Відноситься до інших з почуттям переваги 
102. Марнославний 
103. Егоїстичний 
104. Холодний, черствий 
105. Уїдливий та глузливий 
106. Злий, жорстокий 
107. Часто гнівливий 
108. Бездушний, байдужий 
109. З лопам'ятний 
110. Пройнятий духом протиріччя 
111. Упертий 
112. Недовірливий і підозрілий 
113. Боязкий 
114. Сором'язливий 
115. Послужливий 
116. М'якотілий 
117. Майже нікому не заперечує 
118. Нав'язливий 
119. Любить, щоб його опікали 
120. Надмірно довірливий 
121. Прагне здобути прихильність кожного 
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1 2 

122. З усіма погоджується 
123. З авжди з усіма доброзичливий 
124. Всіх любить 
125. Надто поблажливий до оточуючих 
126. Намагається втішити кожного 
127. Піклується про інших 
128. Псує людей надмірною добротою 
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Позначте обрані Вами відповіді знаком « + «. 

№ 
п/п Ситуація Завжди Часто Іноді Рідко Ніколи 

1 2 3 4 5 6 7 
1* Він діє як представник нашого 

колективу. 
2 Він надає членам колективу 

повну свободу у виконанні 
роботи. 

3* Він заохочує застосування 
однакових (уніфікованих) 
способів роботи. 

4 Він дозволяє підлеглим 
вирішувати завдання на їх 
розсуд. 

5 Він спонукає членів колективу 
до більшої напруги в роботі. 

6 Він надає підлеглим 
можливість робити роботу так, 
як вони вважають найбільш 
доцільним. 

7 Він підтримує високий темп 
роботи. 

8 Він намагається спрямувати 
помисли підлеглих на 
виконання службових 
завдань. 

Додаток Д 

Методика діагностування управлінських стилів керівництва в межах 

професійної діяльності Р. Блейка та Дж. Мутон 

(в інтерпретації М. Обозова) 

Інструкція. В опитувальнику наведено 18 суджень, які розкривають 

різні аспекти поведінки керівника (старшого начальника). Виходячи з Ваших 

власних уподобань, висловіть думку про те, який стиль управління керівника 

(старшого начальника) у Вашому розумінні є оптимальним? 

На кожне з суджень слід обрати тільки одну із запропонованих п'яти 

альтернатив: «Завжди», «Часто», «Іноді», «Рідко», «Ніколи». 
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1 2 3 4 5 6 7 
9* Він вирішує конфлікти, які 

виникають у колективі. 
10* Він неохоче надає підлеглим 

свободу дій. 
11* Він вирішує самостійно, що і 

як має бути зроблено. 
12 Він приділяє основну увагу 

показниками службової 
діяльності. 

13 Він розподіляє доручення 
підлеглим, враховуючи 
службову необхідність. 

14 Він сприяє різним змінам 
(намірам) у колективі. 

15* Він ретельно планує роботу 
свого колективу. 

16* Він не пояснює підлеглим свої 
дії та рішення. 

17* Він прагне переконати 
підлеглих, що його дії та 
наміри - для їхньої ж користі. 

18 Він надає підлеглим 
можливість встановлювати 
свій режим роботи. 
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відображати Вашу справжню життєву позицію. 

Список А (термінальні цінності) 
1 Активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість життя) 
2 Життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий глузд, 

досягнуті життєвим досвідом) 
3 Здоров'я (фізичне та психічне) 
4 Цікава служба (робота, рід занять) 
5 Краса природи та мистецтва (переживання прекрасного в 

природі та мистецтві) 
6 Любов (духовна та фізична близькість з коханою людиною) 
7 Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

труднощів) 
8 Наявність хороших та вірних друзів 
9 Суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, товаришів 

по службі) 
10 Пізнання (можливість поглибити свою освіту, розширити 

світогляд, підвищити загальну культуру, інтелектуально 
розвиватися) 

11 Продуктивне життя (максимально повне використання своїх сил 
та можливостей) 

12 Розвиток (робота над собою, постійне фізичне та духовне 
удосконалення) 

13 Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність 
обов'язків) 

14 Свобода (самостійність, незалежність у судженнях та вчинках) 
15 Щасливе сімейне життя 

Додаток Е 

Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича 

Інструкція. Перед Вами опитувальник, який містить 18 цінностей. 

Ваше завдання - розставити їх в порядку значущості як принципів, 

якими Ви керуєтесь у житті. 

Уважно вивчіть таблицю, оберіть цінність, яка для Вас найбільш 

значуща та поставте її на перше місце. Потім оберіть другу за значущістю 

цінність та поставте її на друге місце. Далі виконайте те саме з цінностями, 

які залишилися. Найменш важлива цінність залишиться останньою й займе 

18 місце у Вашому списку. 

Не поспішайте, виконуйте все вдумливо. Кінцевий результат повинен 
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Список А (термінальні цінності) 
16 Щастя інших (благополуччя, розвиток та вдосконалення інших 

людей, всього народу, людства в цілому) 
17 | Творчість (можливість творчої діяльності) 
18 Впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

суперечностей, сумнівів) 

17 

Список Б (інструментальні цінності) 
1 Акуратність (охайність), вміння тримати речі в порядку, 

упорядковувати справи 
2 Вихованість (гарні манери) 
3 Високі запити (високі вимоги до життя та високі домагання) 
4 Життєрадісність (почуття гумору) 
5 Виконавчість, старанність (дисциплінованість) 
6 Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче) 
7 Непримиренність до недоліків інших 
8 Освіченість (широта знань, висока загальна культура) 
9 Відповідальність (почуття обов'язку, вміння дотримувати 

слова) 
10 Раціоналізм (вміння розсудливо та логічно мислити, приймати 

обдумані, виважені рішення) 
11 Самоконтроль (стриманість, самодисципліна) 
12 Сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів 
13 Тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати перед 

труднощами) 
14 Терпимість (до поглядів і думок інших, вміння прощати іншим 

їхні помилки) 
15 Широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору, поважати 

інші смаки, звичаї, звички) 
16 І Чесність (правдивість, щирість) 

Ефективність у справах (працелюбність, продуктивність у 
роботі) 

18 | Чуйність (піклування). 

Для ґрунтовнішого вивчення системи ціннісних орієнтацій та 

отримання додаткової діагностичної інформації можливі зміни інструкції. 

Після основної серії досліджуваним особам можна запропонувати ранжувати 

цінності, відповідаючи на наступні запитання: 
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У якому порядку й у якому ступені (у відсотках) зазначені цінності 

реалізовано у Вашому житті? 

Як би Ви розташували зазначені цінності, коли стали таким, яким 

мріяли? 

Як, на Ваш погляд, це зробила людина, досконала у всіх напрямах? 

Як би зробила це більшість людей? 

Як би Ви зробили це 5 або 10 років тому? 

Як би Ви зробили це через 5 або 10 років? 

Як би ранжували цінності близькі Вам люди? 



213 
Додаток Ж 

АНКЕТА 

для опитування експертів 

1. Які, на Ваш погляд, якості командира військового підрозділу 

(взводу, роти) в повсякденних умовах сприяють довірі підлеглих до нього? 

Перерахуйте 5-7 якостей. 

2. Які, на Ваш погляд, якості командира військового підрозділу 

(взводу, роти) в бойових умовах сприяють довірі підлеглих до нього? 

Перерахуйте 5-7 якостей. 

3. Яким, на Вашу думку, буде основний критерій довіри підлеглих до 

командира військового підрозділу в повсякденних умовах? Оберіть один 

варіант: 

а) надійність командира; 

б) єдність з командиром (наявність у підлеглих спільних з командиром 

цілей, інтересів, принципів, цінностей, схожість світогляду тощо); 

в) знання командира (наскільки підлеглі добре знають свого 

командира та можуть передбачити його поведінку); 

г) приязнь (симпатія, прихильність до особистості командира); 

д) розрахунок (впевненість військовослужбовців у тому, що командир 

намагається виправдати довіру підлеглих та докладає зусиль, щоб її не 

втратити). 

4. Яким, на Вашу думку, буде основний критерій довіри підлеглих до 

командира військового підрозділу в бойових умовах? Оберіть один варіант: 

а) надійність командира; 

б) єдність з командиром (наявність у підлеглих спільних з командиром 

цілей, інтересів, принципів, цінностей, схожість світогляду тощо); 

в) знання командира (наскільки підлеглі добре знають свого 

командира та можуть передбачити його поведінку); 

г) приязнь (симпатія, прихильність до особистості командира); 
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д) розрахунок (впевненість військовослужбовців у тому, що командир 

намагається виправдати довіру підлеглих та докладає зусиль, щоб її не 

втратити). 

5. Що, на Вашу думку, підвищує впевненість військовослужбовця в 

успішному виконанні бойових завдань? (оберіть два варіанти) 

а) попередній бойовий досвід; 

б) сучасне озброєння та військова техніка; 

в) інформованість про майбутні бойові дії; 

г) довіра до командування військової частини (до командира взводу, 

роти, батальйону, бригади); 

д) якісна психологічна підготовка; 

є) якісне всебічне забезпечення. 



215 

(за частотою виборів експертами) 

Характеристики командира Рангове 
част. зн. Ранг 

Впевненість 0,42 1 
Турбота про підлеглих 0,33 2 
Професіоналізм 0,31 3 
Сміливість 0,22 4 
Чесність 0,19 5 
Обізнаність 0,17 6 
Справедливість 0,17 6 
Рішучість 0,17 6 
Відповідальність 0,14 9 
Розсудливість 0,14 9 
Наполегливість 0,14 9 
Авторитет 0,11 12 
Повага до інших людей 0,11 12 
Організованість 0,08 14 
Надійність 0,06 15 
Врівноваженість 0,06 15 
Лідерство 0,06 15 
Особистий приклад 0,06 15 
Дисциплінованість 0,03 19 
Вимогливість 0,03 19 
Патріотизм 0,03 19 
Мужність 0,03 19 
Порядність 0,03 19 
Організаторські здібності 0,03 19 
Відданість 0,03 19 

Додаток И 

Результати експертного опитування 

Таблиця И.1 

Результати ранжування якостей командира військового підрозділу, 

які сприяють довірі підлеглих у повсякденних умовах діяльності 
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Таблиця И.2 

Результати ранжування якостей командира військового підрозділу, 

які сприяють довірі підлеглих у бойових умовах (за частотою виборів експертами) 

Характеристики командира Рангове 
част. зн. Ранг 

1 2 3 
Впевненість 0,44 1 
Професіоналізм 0,42 2 
Рішучість 0,39 3 
Сміливість 0,28 4 
Обізнаність 0,25 5 
Турбота про підлеглих 0,22 6 
Хоробрість, мужність 0,19 7 
Чесність, відвертість 0,19 7 
Відповідальність 0,14 9 
Авторитет 0,11 10 
Наполегливість 0,11 10 
Справедливість 0,11 10 
Виваженість 0,11 10 
Повага до інших 0,11 10 
Дисциплінованість 0,08 15 
Особистий приклад 0,08 15 
Врівноваженість 0,08 15 
Розсудливість, мудрість 0,08 15 
Організованість 0,08 15 
Твердість, непохитність 0,08 15 
Досвід 0,06 21 
Організаторські здібності 0,06 21 
Надійність 0,06 21 
Патріотизм 0,06 21 
Стійкість 0,06 21 
Холоднокровність 0,06 21 
Цілеспрямованість 0,06 21 
Вірність 0,06 21 
Швидкість у діях 0,06 21 
Адекватність, здоровий глузд 0,06 21 
Порядність 0,06 21 
Взаємовиручка 0,03 32 
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1 2 3 
Вимогливість 0,03 32 
Відкритість 0,03 32 
Вміння розбиратися в людях 0,03 32 
Воля до перемоги 0,03 32 
Зосередженість 0,03 32 
Лідерство 0,03 32 
Принциповість 0,03 32 
Прямолінійність 0,03 32 
Серйозність 0,03 32 
Харизма 0,03 32 
Хитрість 0,03 32 

Таблиця И.3 

Результати оцінювання факторів, що впливають на впевненість 

військовослужбовців в успішному виконанні бойових завдань 

Фактори впливу Кількість 
виборів Ранг 

1 2 3 
Довіра до командної структури військової частини 
(командиру взводу, роти, батальйону, бригади) 40 1 

Попередній бойовий досвід 33 2 
Якісне всебічне забезпечення 30 3 
Сучасне озброєння та військова техніка 24 4 
Якісна психологічна підготовка 23 5 
Інформованість про майбутні бойові дії 10 6 
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(за методикою діагностування міжособистісних відносин Л. Собчик) 

Характеристики командира Рангове 
сер. зн. Ранг 

Справляє враження на оточуючих 0,97 1 
Має почуття гідності 0,87 2 
Строгий, але справедливий 0,86 3 
Впевнений у собі 0,86 3 
Вміє наполягти на своєму 0,85 5 
Вміє наказувати і давати розпорядження 0,84 6 
Має повагу інших 0,82 7 
Доброзичливий 0,81 8 
Спроможний сам подбати про себе 0,80 9 
Володіє талантом керівника 0,78 10 
Здатний до співробітництва, взаємодопомоги 0,77 11 
Може бути щирим 0,77 11 
Любить відповідальність 0,77 11 
Вдячний 0,76 14 
Підбадьорливий 0,74 15 
Здатний бути суворим 0,70 16 
Чуйний до закликів про допомогу 0,70 16 
Діловий, практичний 0,70 16 
Товариський, уживається з іншими 0,70 16 
Незалежний 0,69 20 
Дорожить думкою оточуючих 0,67 21 
Відкритий та прямолінійний 0,66 22 
Безкорисливий 0,65 23 
Піклується про інших 0,65 23 
Охоче приймає поради 0,65 23 
Прагне до успіху 0,65 23 
Намагається допомогти кожному 0,64 27 
Здатний визнати свою неправоту 0,63 28 
Відвертий 0,63 28 
Добрий, вселяє впевненість 0,62 30 
Поважний 0,61 31 
Прагне ужитися з іншими 0,61 31 
Здатний викликати захоплення 0,60 33 
Стійкий та крутий, де треба 0,60 33 
Здатний бути критичним до себе 0,58 35 
Який все прораховує 0,58 35 

Додаток К 

Результати групового оцінювання характеристик командира, 

якому довіряють підлеглі в бойових умовах 
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Значення коефіцієнту рангової кореляції Спірмена г 

для термінальних та інструментальних цінностей 

(за методикою «Ціннісні орієнтації» М. Рокича) 

п-респ коеф. Спірмена п-респ коеф. Спірмена п-респ коеф. Спірмена п-респ 
Г8 терм. Г8 інстр. 

п-респ 
Г8 терм. Г8 інстр. 

п-респ 
Г8 терм. Г8 інстр. 

1 0,68 0,50 25 0,41 0,79 49 0,56 0,59 
2 0,41 0,39 26 0,64 0,45 50 0,54 0,44 
3 0,99 0,99 27 0,87 0,88 51 0,79 0,93 
4 0,54 0,69 28 0,67 0,96 52 0,73 0,41 
5 0,87 0,62 29 0,56 0,22 53 0,56 0,71 
6 0,99 0,95 30 0,42 0,67 54 0,47 0,37 
7 0,76 0,59 31 0,61 0,37 55 0,77 0,81 
8 0,46 0,40 32 0,55 0,46 56 0,64 0,53 
9 0,66 0,59 33 0,33 0,75 57 0,45 0,30 
10 0,39 0,92 34 0,50 0,40 58 0,50 0,89 
11 0,54 0,58 35 0,78 0,56 59 0,55 0,69 
12 0,61 0,49 36 0,73 0,48 60 0,69 0,56 
13 0,69 0,99 37 0,38 0,50 61 0,31 0,53 
14 0,98 0,99 38 0,69 0,38 62 0,47 0,35 
15 0,72 0,36 39 0,46 0,54 63 0,57 0,26 
16 0,59 0,69 40 0,45 0,43 64 0,84 0,75 
17 0,51 0,60 41 0,44 0,75 65 0,68 0,63 
18 0,30 0,52 42 0,81 0,97 66 0,54 0,50 
19 0,58 0,42 43 0,52 0,63 67 0,67 0,94 
20 0,52 0,80 44 0,68 0,71 68 0,43 0,99 
21 0,63 0,66 45 0,90 0,95 69 0,47 0,62 
22 0,74 0,45 46 0,51 0,98 70 0,55 0,54 
23 0,76 0,39 47 0,60 0,37 71 0,73 0,90 
24 0,45 0,77 48 0,53 0,64 72 0,75 0,89 

Примітка: 
г8 терм. - коефіцієнт рангової кореляції Спірмена для термінальних 

цінностей; 
г8 інстр. - коефіцієнт рангової кореляції Спірмена для 

інструментальних цінностей. 
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Варіанти відповіді 
№ 
п/п Питання повністю 

не 
згодний 

швидше 
не 

згодний 

важко 
відпо¬ 
вісти 

швидше 
згодний 

повністю 
згодний 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Надійний за будь-яких 

умов, ніколи не підведе 

Додаток М 

Авторська методика «Оцінювання рівня довіри 

до командира (начальника)» 

Предметом дослідження методики є відносини довіри у військових 

підрозділах за умов субординації. 

Сфера застосування: міжособистісні відносини військовослужбовців у 

військових підрозділах (індивідуальне та групове оцінювання підлеглими 

свого командира (начальника)). 

Метою методики є діагностування відносин довіри в системі 

«підлеглий - командир (начальник)» для прогнозування успішності спільної 

професійної діяльності, формування стратегії вирішення проблемних питань 

у взаєминах та коригування індивідуально-професійних якостей, стилю 

поведінки і керівництва оцінюваних командирів (начальників); надання 

пропозицій керівникам вищого рівня для прийняття управлінських рішень. 

Рекомендований термін спільного досвіду взаємодії підлеглого з 

командиром (начальником) - не менше трьох місяців. 

Наводимо текст анкети та інструкцію до неї. 

Інструкція. Шановний військовослужбовцю! Оцініть, будь ласка, 

ступінь Вашої згоди з кожним наведеним нижче судженням стосовно Вашого 

командира (начальника). 

На кожне з суджень слід обрати тільки одну із запропонованих п'яти 

альтернатив: «повністю не згодний», «швидше не згодний», «важко 

відповісти», « швидше згодний», «повністю згодний». 

Позначте обрані Вами відповіді знаком « + «. 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 Якщо необхідно, я можу 

поділитися з ним своїми 
проблемами та 
переживаннями 

3 Не порушує своїх 
обіцянок, вміє тримати 
слово 

4 Поставлені ним завдання 
не викликають у мене 
сумнівів. Я виконую їх не 
роздумуючи 

5 Добре знає свою справу, 
освічений та розумний 

6 Навіть якщо його наказ 
буде непопулярним 
(викликатиме сумнів), але 
необхідним, я виконаю 
його 

7 Хороший керівник та 
організатор 

8 Я намагаюся виконати 
поставлені ним завдання 
якомога краще, бо мені 
важлива його думка про 
мене 

9 В екстремальних 
ситуаціях не втрачає 
самовладання, чітко та 
впевнено діє за будь-яких 
умов обстановки 

10 Коли він поруч, я 
впевненіший в успішному 
виконанні завдань 

11 Під час прийняття рішень 
передусім зважає на 
здоровий глузд 

12 В бою він не буде 
ховатися за спинами 
підлеглих 
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1 2 3 4 5 6 7 
13 Під час виконання завдань 

завжди дбає про підлеглих 
14 З нього я беру приклад 

15 Прислухається до думки 
підлеглих, здатний 
визнати свою неправоту 

16 Життєрадісний, має 
почуття гумору 

17 Має авторитет та повагу 

18 У нас схожі погляди на 
життя 

19 Завжди допоможе і 
підтримає 

20 Щирий та відкритий, 
товариський 

21 Вміє відстоювати свою 
думку та погляди, 
наполегливий у досягненні 
цілей 

22 Вихований та ввічливий, 
має гарні манери 

23 У нас схожі життєві 
принципи і переконання 

24 Стежить за своїм 
зовнішнім виглядом, 
охайний 

25 У нас схожі життєві 
цінності 

Дякуємо за співпрацю! 

Принцип розрахунку балів. Досліджувані особи, погоджуючись або 

не погоджуючись з кожним із суджень, отримують відповідний бал: 

«повністю не згодний» - 1; 

«швидше не згодний» - 2; 

«важко відповісти» - 3; 
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«швидше згодний» - 4; 

«повністю згодний» - 5. 

Загальний показник довіри підлеглого до командира (начальника) 

обчислюється додаванням балів за всіма твердженнями. 

Інтерпретація результатів. Слід пам'ятати, що лише ретельний аналіз 

отриманих балів за кожним пунктом методики дасть можливість якісно 

спрогнозувати успішність спільної професійної діяльності підлеглого 

(підлеглих) з командиром (начальником), сформувати правильну стратегію 

вирішення проблемних питань у взаєминах, надати пропозиції з коригування 

індивідуально-професійних якостей, стилю поведінки та керівництва 

оцінюваних командирів (начальників), а також рекомендації керівникам 

вищого рівня для прийняття управлінських рішень. 

Високий рівень довіри (120-125 балів) характеризується абсолютною 

впевненістю військовослужбовця в надійності свого командира (начальника) 

за будь-яких обставин, прийнятті ним виважених і доцільних рішень, 

постійній турботі про підлеглих, високому рівні професіоналізму, 

організаторських здібностях і сильному характері. Командир (начальник) є 

для підлеглого авторитетом і прикладом у всьому. Військовослужбовець 

вважає, що в нього з командиром (начальником) багато спільного (схожі 

життєві цінності, принципи, погляди), відчуває до нього повагу, симпатію та 

прихильність, цінує думку командира (начальника) про себе і готовий 

виконати будь-яке його завдання. 

Середній рівень довіри (93-119 балів) характеризується помірною 

впевненістю військовослужбовця в надійності свого командира (начальника), 

а саме наявністю сумнівів щодо його ймовірних дій та поведінки за різних 

обставин (у різних умовах обстановки). Наявний середній рівень турботи про 

підлеглих у поєднанні з середнім рівнем орієнтації на виконання завдань. 

Рівень авторитету командира (начальника), як правило, задовільний. 

Частково збігаються життєві цінності, принципи та погляди підлеглого і 
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командира (начальника). Думка командира (начальника) про 

військовослужбовця важлива, але не критична. 

Низький рівень довіри (< 92 балів) характеризується невпевненістю 

військовослужбовця в надійності свого командира (начальника), рівні його 

професіоналізму або організаторських здібностях. Військовослужбовець 

усвідомлює намагання командира (начальника) виконати завдання будь-

якою ціною, часом нехтуючи підлеглими, що для нього неприйнятно. 

Поставлені командиром (начальником) завдання підлеглий часто бере під 

сумнів. Наявне несприйняття підлеглим окремих життєвих цінностей, 

принципів або поглядів командира (начальника). Рівень авторитету 

командира (начальника) для військовослужбовця, як правило, низький, 

думка командира (начальника) про себе не важлива. Спостерігається 

низький рівень емоційного контакту, можлива неприязнь. 
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Психометричні показники авторської методики «Оцінювання рівня 

довіри до командира (начальника)» 

Описові статистики підсумкового показника 

Таблиця Н.1 

середнє 
значення 

медіана мода стандартне 
відхилення 

асиметрія ексцес 

106,075 107,500 95,000 12,888 0,156 -0,758999 

Таблиця Н.2 

Одновибірковий критерій Колмогорова - Смірнова 

п 376 

Нормальні середнє 106,075 
0 

параметри а , ь ст. 
відхилення 

12,8888 
5 

Різниці 
екстремумів 

Модуль ,105 
Різниці 
екстремумів Додатні ,105 Різниці 
екстремумів 

Від'ємні -,095 
Статистика Т Колмогорова -
Смірнова ,663 

Асимпт. знач. (двохстороня) ,771 
а. Порівняння з нормальним розподілом. 
Ь. Оцінюється за даними. 

Міра адекватності та критерій Бартлетта 

Міра адекватності та критерій Бартлетта 
Міра адекватності вибірки 
Кайзера - Мейєра - Олкіна 

,876 

Критерій 
сферичності 
Бартлетта 

ст.св. 300 І 

Знч. ,000 

Таблиця Н.3 
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Таблиця Н.4 

Повна пояснена дисперсія 

Компонента 
Початкові власні значення Суми квадратів 

навантажень вилучення 
Компонента 

Усього % 
дисперсії 

Кумулятивний 
% Усього % 

дисперсії 
1 16,921 67,684 67,684 16,921 67,684 
2 1,439 5,757 73,441 1,439 5,757 
3 1,209 4,835 78,277 1,209 4,835 
4 1,053 4,212 82,489 1,053 4,212 
5 ,799 3,195 85,683 
6 ,580 2,320 88,003 
7 ,484 1,937 89,940 
8 ,389 1,558 91,498 
9 ,375 1,499 92,997 
10 ,287 1,146 94,143 
11 ,261 1,044 95,187 
12 ,201 ,803 95,990 
13 ,189 ,755 96,745 
14 ,169 ,676 97,421 
15 ,142 ,568 97,989 
16 ,129 ,517 98,506 
17 ,083 ,330 98,836 
18 ,074 ,297 99,133 
19 ,053 ,212 99,344 
20 ,046 ,182 99,527 
21 ,037 ,148 99,675 
22 ,035 ,138 99,814 
23 ,021 ,084 99,897 
24 ,014 ,056 99,954 
25 ,012 ,046 100,000 

Таблиця Н.5 
Повна пояснена дисперсія 

Компонента 

Суми квадратів 
навантажень 

вилучення 

Суми квадратів 
навантажень обертання 

Кумулятивний % Усього % дисперсії Кумулятивний % 
1 67,684 10,514 42,054 42,054 
2 73,441 4,339 17,354 59,408 
3 78,277 2,939 11,754 71,163 
4 82,489 2,832 11,326 82,489 

• Метод виокремлення: Аналіз головних компонент 
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Рис. Н.1. Графік власних значень 

Таблиця Н.6 

Повна пояснена дисперсія для трьох виділених компонент 

Компонента 

Суми квадратів 
навантажень 

вилучення 

Суми квадратів 
навантажень обертання 

Компонента 
Кумулятивний 

% Усього % 
дисперсії 

Кумулятивний 
% 

1 67,684 10,917 43,670 43,670 
2 73,441 4,770 19,079 62,748 
3 78,277 3,882 15,529 78,277 
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Таблиця Н.7 

Матриця факторних навантажень за трьома компонентами 

Матриця компонент 
Компонента 

1 2 3 
УАШЮ010 ,914 -,051 -,062 
УАШЮ017 ,899 ,039 -,107 
УАШЮ007 ,891 -,002 ,014 
УАШЮ012 ,886 -,257 ,111 
УАШЮ015 ,886 -,151 -,153 
УАШЮ009 ,885 -,084 ,074 
УАШЮ011 ,875 -,227 -,035 
УАШЮ013 ,874 -,290 ,124 
УАШЮ019 ,869 ,010 -,018 
УАШЮ003 ,866 -,361 -,006 
УАШЮ002 ,864 -,099 -,073 
УАШЮ005 ,863 -,043 ,094 
УАШЮ004 ,854 -,004 ,161 
УАШЮ025 ,852 ,296 -,259 
УАШЮ001 ,845 -,324 -,062 
УАШЮ014 ,841 -,081 -,205 
УАШЮ020 ,827 -,074 ,233 
УАШЮ018 ,826 ,095 -,343 
УАШЮ021 ,801 ,139 ,031 
УАШЮ022 ,786 ,207 ,389 
УАШЮ023 ,774 ,371 -,390 
УАШЮ008 ,758 ,271 -,070 
УАШЮ016 ,647 ,232 ,279 
УАШЮ006 ,430 ,603 -,180 
УАШЮ024 ,572 ,398 ,625 
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Таблиця Н.8 

Матриця факторних навантажень за трьома компонентами 

після обертання осей методом Уагішах 

Матриця обернених компонент 
Компонента 

1 2 3 
УАШЮ003 ,901 ,167 ,203 
УАШ)0001 ,866 ,213 ,163 
УАШЮ013 ,852 ,144 ,341 
УАШЮ012 ,843 ,179 ,349 
УАШЮ011 ,828 ,278 ,237 
УАШЮ015 ,800 ,401 ,176 
УАЯ00010 ,752 ,430 ,303 
УАШЮ002 ,743 ,381 ,254 
УАШЮ009 ,738 ,316 ,388 
УАШЮ014 ,726 ,457 ,145 
УАШЮ007 ,697 ,409 ,376 
УАШЮ005 ,694 ,322 ,412 
УАШЮ017 ,688 ,509 ,297 
УАШЮ019 ,675 ,424 ,346 
УАШЮ020 ,673 ,205 ,499 
УАШЮ004 ,658 ,306 ,479 
УАШЮ021 ,538 ,451 ,410 
УАШЮ023 ,410 ,836 ,149 
УАШЮ025 ,506 ,747 ,258 
УАШЮ006 -,020 ,711 ,274 
УАШЮ018 ,616 ,647 ,097 
УАШЮ008 ,432 ,578 ,363 
УАШЮ024 ,149 ,180 ,906 
УАШЮ022 ,454 ,286 ,724 
УАШЮ016 ,340 ,300 ,587 
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Таблиця Н.9 

Показники дискримінативності завдань 

№ пит 1 2 3 4 5 
0,677 0,761 0,530 0,703 0,313 

№ пит 6 7 8 9 10 
0,661 0,361 0,626 0,720 0,723 

№ пит 11 12 13 14 15 
0,652 0,300 0,662 0,624 0,665 

№ пит 16 17 18 19 20 
0,576 0,517 0,700 0,822 0,811 

№ пит 21 22 23 24 25 
0,515 0,543 0,744 0,524 0,738 



2 31 

Продовження додатку Н 

Таблиця Н.10 

Показники одномоментної (синхронної) надійності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1 
2 0,823 1 
3 0,788 0,635 1 
4 0,812 0,652 0,644 1 
5 0,635 0,624 0,794 0,550 1 
6 0,439 0,309 0,524 0,299 0,444 1 
7 0,596 0,576 0,523 0,567 0,641 0,588 1 
8 0,708 0,549 0,567 0,557 0,457 0,409 0,593 1 
9 0,636 0,671 0,733 0,449 0,728 0,682 0,734 0,571 1 
10 0,729 0,593 0,662 0,612 0,660 0,440 0,690 0,751 0,748 1 
11 0,629 0,747 0,433 0,558 0,397 0,383 0,518 0,355 0,486 0,302 1 
12 0,716 0,792 0,587 0,590 0,649 0,280 0,708 0,453 0,674 0,665 0,603 1 
13 0,780 0,766 0,632 0,676 0,606 0,276 0,562 0,639 0,541 0,599 0,711 0,643 1 
14 0,709 0,740 0,626 0,543 0,629 0,316 0,708 0,560 0,602 0,665 0,619 0,750 0,718 1 
15 0,797 0,658 0,628 0,591 0,485 0,399 0,466 0,595 0,533 0,544 0,622 0,551 0,787 0,685 1 
16 0,523 0,445 0,408 0,451 0,233 0,481 0,610 0,617 0,533 0,643 0,471 0,520 0,455 0,454 0,340 1 
17 0,585 0,663 0,411 0,572 0,526 0,313 0,757 0,467 0,641 0,645 0,607 0,784 0,646 0,813 0,615 0,535 1 
18 0,620 0,607 0,402 0,452 0,305 0,544 0,490 0,402 0,517 0,510 0,566 0,605 0,493 0,689 0,600 0,457 0,601 1 
19 0,686 0,576 0,523 0,651 0,458 0,409 0,668 0,524 0,483 0,627 0,453 0,640 0,562 0,708 0,523 0,685 0,686 0,700 1 
20 0,681 0,685 0,418 0,580 0,405 0,386 0,603 0,474 0,563 0,740 0,533 0,751 0,567 0,579 0,487 0,747 0,682 0,673 0,726 1 
21 0,338 0,398 0,346 0,245 0,248 0,461 0,365 0,136 0,381 0,266 0,381 0,419 0,212 0,387 0,284 0,387 0,292 0,580 0,447 0,562 1 
22 0,575 0,728 0,530 0,521 0,664 0,498 0,619 0,401 0,716 0,642 0,587 0,689 0,598 0,524 0,393 0,505 0,573 0,579 0,554 0,802 0,606 1 
23 0,492 0,621 0,403 0,286 0,359 0,571 0,439 0,360 0,595 0,500 0,507 0,493 0,494 0,583 0,497 0,357 0,488 0,821 0,533 0,646 0,577 0,746 1 
24 0,677 0,625 0,672 0,615 0,689 0,326 0,685 0,643 0,679 0,751 0,355 0,784 0,587 0,527 0,362 0,489 0,515 0,329 0,455 0,559 0,222 0,601 0,295 1 
25 0,383 0,580 0,185 0,178 0,140 0,402 0,226 0,210 0,420 0,303 0,428 0,452 0,282 0,405 0,399 0,184 0,353 0,803 0,371 0,534 0,506 0,571 0,889 0,193 1 
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№ 
п/п Компонент Частини тенінгу Час, 

хв 
ВСТУП - 90 хв. 

1 — Вправа «Знайомство» 2З 
2 — Вправа «Очікування» 20 
3 — Групове обговорення «Правила роботи під час ІЗ тренінгу» ІЗ 

4 — Мультимедійна презентація: «Мета і завдання 2З тренінгу» 2З 

5 — Підведення підсумків З 
Тренінгова сесія 1 «ДОВІРА В МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИНАХ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ» - 180 хв 
Заняття 1.1 «Довіра в міжособистісних відносинах» - 90 хв 

1 Вступ до сесії Оголошення мети і завдань заняття, З організація роботи З 

2 Інформаційно- Вправа «Довіра - це...» 20 
3 смисловий Міні-лекція «Довіра в міжособистісних 20 компонент відносинах» 20 

4 Корекційно-
розвивальний 
компонент 

Вправа «Свідома та несвідома довіра 
40 

5 Підведення підсумків заняття З 
Заняття 1.2 «Довіра у військовому підрозділі» - 90 хв 

1 Інформаційно- Вправа «Довірче фото» І0 
2 смисловий Міні-лекція «Роль довіри в міжособистісних 

компонент відносинах військовослужбовців у 
повсякденних та бойових умовах діяльності» 

20 

3 Діагностичний Психологічний практикум, діагностичне ІЗ компонент інтерв'ю ІЗ 

4 Корекційно- Вправа «Слухаю, повторюю та 20 розвивальний висловлююся...» 20 

5 компонент Вправа «Я також це маю...» 20 
6 Підведення підсумків заняття З 

Тренінгова сесія 2 «ДОВІРА ДО КОМАНДИРА У ВІЙСЬКОВИХ 
ПІДРОЗДІЛАХ» - 180 хв 
Заняття 2.1. Довірчі відносини в системі взаємин «підлеглий - командир» -
90 хв 

Додаток П 

План проведення професійно-психологічного тренінгу «Ефективне 

керівництво військовим підрозділом на основі відносин довіри» 
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І Вступ до сесії Оголошення мети і завдань заняття, 
організація роботи, актуалізація попереднього 
досвіду 

З 

2 Інформаційно- Мозковий штурм на тему: «Цитати про довіру» ІЗ 
3 смисловий Вправа «Стіна довіри» 20 
4 компонент Міні-лекція «Командир очима підлеглих: 

формування довірчих відносин за умов 
субординації» 

20 

З Корекційно- Групова дискусія на тему: «Довіра підлеглих 
розвивальний до командира: переваги та застереження» 2З 
компонент 

б Підведення підсумків заняття З 
Заняття 2.2 «Довіра до командира у військовому підрозділі в бойових 
умовах» - 9Q хв 

І Інформаційно- Мозковий штурм на тему: «Командир, якому я ІЗ смисловий довіряю в бойових умовах» ІЗ 

2 компонент Міні-лекція «Довіра підлеглих до командира в 20 бойових умовах: екстремальний аспект» 20 

3 Діагностичний Психологічний практикум, діагностичне І0 компонент інтерв'ю І0 

4 Корекційно- Метод незавершених речень за темою: 
розвивальний «Причини зниження рівня довіри до ІЗ 
компонент командира» 

З Групова дискусія на тему: «Шляхи 
відновлення довіри в підрозділі: поради 2З командиру» (за матеріалами попередньої 2З 

вправи) 
б Підведення підсумків заняття З 

Тренінгова сесія 3 «КОМАНДИР ЯК СУБ'ЄКТ РОЗВИТКУ ДОВІРИ» -
1S0 хв 
Заняття 3.1 «Командир як суб'єкт розвитку довіри» - 9Q хв 

І Вступ до сесії Оголошення мети і завдань заняття, 
організація роботи, актуалізація попереднього 
досвіду 

З 

2 Інформаційно- Вправа «Як гарно мені це вдається» ІЗ 
3 смисловий Міні-лекція на тему: «Командир як суб'єкт 20 компонент розвитку довіри» 20 

4 Корекційно- Аналіз професійних ситуацій ІЗ 
З розвивальний Вправа «Самооцінювання» 30 

компонент 
30 

б Підведення підсумків заняття З 
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Заняття 3.2 «Командир як суб'єкт розвитку довіри в бойових умовах» - 90 
хв 

1 Інформаційно-
смисловий 
компонент 

Групова дискусія на тему: «Чи є різниця у 
взаєминах між командиром та підлеглими в 
повсякденних та бойових умовах?» 

ІЗ 

2 

Інформаційно-
смисловий 
компонент 

Міні-лекція на тему: «Командир як суб'єкт 
розвитку довіри в бойових умовах» 20 

3 Діагностичний 
компонент 

Психологічний практикум, діагностичне 
інтерв'ю ІЗ 

4 Корекційно-
розвивальний 
компонент 

Вправа «Координатор» 
ЗЗ 

5 Підведення підсумків заняття З 
Тренінгова сесія 4 «ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ 
КОМАНДИРА НА ПІДЛЕГЛИХ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ 
ДІЯЛЬНОСТІ» - 180 хв 
Заняття 4.1»Довіра як інструмент керівництва підлеглими» - 90 хв 

1 Вступ до сесії Оголошення мети і завдань заняття, 
організація роботи, актуалізація попереднього 
досвіду 

З 

2 
Інформаційно-

смисловий 
компонент 

Мозковий штурм на тему: «Мій інструмент -
довіра» ІЗ 

3 
Інформаційно-

смисловий 
компонент 

Міні-лекція на тему: «Довіра як ефективний 
інструмент у керівництві військовим 
підрозділом» 

20 

4 Корекційно-
розвивальний 
компонент 

Вправа «Довірся мені» (робота в парах) 2З Корекційно-
розвивальний 
компонент 

Командна робота з аналізу квазі-ситуацій 20 

5 Підведення підсумків заняття З 
Заняття 4.2 «Архітектура довіри у військовому підрозділі» - 90 хв 

1 Інформаційно-
смисловий 
компонент 

Мозковий штурм на тему: «Трикутник довіри 
командира» ІЗ 

2 

Інформаційно-
смисловий 
компонент Міні-лекція на тему: «Стратегії розвитку 

довіри у військовому підрозділі» 20 

3 Діагностичний 
компонент 

Психологічний практикум, діагностичне 
інтерв'ю ІЗ 

4 Корекційно-
розвивальний 
компонент 

Вправа «Моя стратегія побудови відносин 
довіри з підлеглими» ЗЗ 

5 Підведення підсумків заняття З 
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ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ - 90 хв. 
1 — Вправа «Рефлексивний квадрат» 50 
2 Вправа «Зворотний зв'язок» (опитування 

учасників «Оцінювання ефективності 
тренінгу») 

40 
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ОПИТУВАЛЬНИК 

«Оцінювання ефективності тренінгу» 

Анкетування анонімне, вказувати прізвище не потрібно. 

Шановний учаснику тренінгу! 

Дякуємо Вам за участь у тренінгу «Ефективне керівництво військовим 

підрозділом на основі відносин довіри» і просимо оцінити його результати. 

Ваші об'єктивні відповіді будуть використані в узагальненому вигляді для 

підвищення ефективності проведення тренінгу. 

Дайте відповіді на запитання. 

1. Наскільки Ви задоволені змістом тренінгу? Оберіть один із 

варіантів: 

а) повністю задоволений; 

б) швидше задоволений; 

в) швидше не задоволений; 

г) повністю не задоволений. 

2. Наскільки Вам сподобалися методи та форми роботи під час 

проведення тренінгу? Оберіть один із варіантів: 

а) повністю сподобалися; 

б) більшість сподобалася; 

в) більшість не сподобалася; 

г) повністю не сподобалися. 

3. Які методи та форми роботи були найбільш цікавими та 

корисними? Оберіть один із варіантів: 

а) «мозковий штурм»; 

б) групова дискусія; 

в) міні-лекція; 

г) групова вправа; 
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д) індивідуальна вправа; 

е) метод незавершених речень; 

ж) аналіз професійних ситуацій; 

и) аналіз квазі-ситуацій. 

4. Які методи та форми роботи можна виключити з тренінгової 

програми як менш дієві та корисні? Напишіть власну думку. 

5. Якими методами та формами роботи можна доповнити 

тренінгову програму в майбутньому ? Напишіть власну 

думку. 

6. Наскільки тренінг виправдав Ваші очікування? Оберіть один із 

варіантів: 

а) повністю виправдав; 

б) швидше виправдав; 

в) швидше не виправдав; 

г) повністю не виправдав. 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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РЕЗУЛЬТАТИ 

вивчення ефективності тренінгу за змістово-організаційним критерієм 

Командирам підрозділів, які брали участь у тренінгу, було 

запропоновано оцінити його структуру, зміст, методи та форми проведення. 

Результати анкетування показують позитивне оцінювання змісту 

тренінгу переважною більшістю учасників (88,6%) (відповіді «повністю 

задоволений» та «швидше задоволений»). Визначено такий рівень 

задоволеності учасників змістом тренінгу: 

повністю задоволений - 72,7%; 

швидше задоволений - 15,9%; 

швидше не задоволений - 11,4%; 

повністю не задоволений - 0%. 

Методи і форми роботи, використані під час проведення тренінгу, 

сподобалися переважній більшості учасників (90,9%) (відповіді «повністю 

сподобалися» та «більшість сподобалася»). Визначено такий рівень 

задоволеності учасників методами та формами роботи під час тренінгу: 

повністю сподобалися - 65,9%; 

більшість сподобалася - 25%; 

більшість не сподобалася - 9,1%; 

повністю не сподобалися - 0%. 

Аналіз рівня відповідності тренінгової програми очікуванням 

учасників показує, що проведений тренінг виправдав очікування переважної 

більшості учасників (88,6%) (відповіді «повністю виправдав» та «швидше 

виправдав»). Визначено такий рівень відповідності тренінгу очікуванням 

учасників: 

повністю виправдав - 61,3%; 

швидше виправдав - 27,3%; 

швидше не виправдав - 11,4%; 

повністю не виправдав - 0 %. 
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СИЛАБУС 

навчального курсу «Психологія довіри до командира» 

Рівень вищої 
освіти 
Статус курсу 
Мова 
викладання 
Обсяг 

Оригінальність 
дисципліни 

Ключові слова 

Чому курс для 
мене важливий / 
корисний / 
актуальний? 
Які знання 
я отримаю? 

Які вміння 
я розвину? 

Що мене очікує? 

Якого 
результату 
я досягну? 

Де я зможу 
застосувати 
здобуті знання та 
вміння? 

Перший (бакалаврський), другий (магістерський) 

Додатковий (окремий / у межах навчальної дисципліни) 
Українська 

1 кредит БСТБ / 30 год. (Л - 10 год, С - 8 год, ПЗ - 8 год., 
СР - 4 год) 
Передбачає опанування техніками та прийомами 
професійно-психологічного впливу на підлеглих, що 
сприяють встановленню атмосфери довіри та створенню 
позитивного психологічного клімату у військовому 
підрозділі 
Довіра, міжособистісні відносини, довірчі 
відносини субординації, командир, підлеглий 

відносини, 

Спрямовує курсанта (офіцера) на саморозвиток, 
самовдосконалення, розвиток індивідуального стилю 
керівництва 

Знання про зміст і структуру феномену довіри, його 
значущість у міжособистісних відносинах 
військовослужбовців та взаєминах за умов субординації, 
роль командира у встановленні відносин довіри у 
військовому підрозділі в повсякденних та бойових 
умовах діяльності 
Уміння та навички індивідуального стилю керівництва, 
необхідні для встановлення відносин довіри у взаєминах 
з підлеглими 
Активна навчально-пізнавальна діяльність, самостійна 
підготовка за визначеними викладачем завданнями, 
вивчення передового досвіду керівництва військовими 
колективами 
Розуміння особливостей формування довіри у взаєминах 
за умов субординації; розвиток мотивації до 
встановлення відносин довіри; розвиток навичок 
самоаналізу та взаємопізнання, рефлексивних умінь 
щодо побудови довірливих відносин 
У процесі практичної діяльності 
підлеглим особовим складом 

під час взаємодії з 
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Зміст курсу Тема 1. Теоретичні засади дослідження феномену 
довіри 
Заняття 1 (лекція). Довіра у предметному полі 
психологічних досліджень. 
Заняття 2 (семінарське заняття). Актуальні проблеми 
дослідження довіри в науковому дискурсі. 
Заняття 3 (лекція). Довіра як соціально-психологічний 
феномен. 
Заняття 4 (практичне заняття). Психологічні особливості 
довіри в міжособистісних відносинах. 
Тема 2. Психологічні особливості довіри в 
міжособистісних відносинах військовослужбовців 
військового підрозділу 
Заняття 5 (лекція). Довіра в міжособистісних відносинах 
військовослужбовців військового підрозділу. 
Заняття 6 (семінарське заняття). Актуальні проблеми 
довіри у взаєминах військовослужбовців підрозділу. 
Заняття 7 (практичне заняття). Довірчі взаємини 
військовослужбовців військового підрозділу. 
Тема 3. Командир як суб'єкт розвитку довіри у 
військовому підрозділі 
Заняття 8 (лекція). Соціально-психологічні особливості 
відносин довіри у військових підрозділах за умов 
субординації. 
Заняття 9 (семінарське заняття). Актуальні проблеми 
довіри у взаєминах підлеглих та командира військового 
підрозділу. 
Заняття 10 (практичне заняття). Довіра до командира у 
військовому підрозділі. 
Заняття 11 (лекція). Командир як суб'єкт розвитку 
відносин довіри у військовому підрозділі. 
Заняття 12 (семінарське заняття). Довіра до командира як 
детермінанта поведінки військовослужбовців у бойових 
умовах. 
Заняття 13 (практичне заняття). Довіра як ефективний 
інструмент командира під час керівництва військовим 
підрозділом. 

Інформаційні 
джерела 

1. Купрейченко А. Б. Психология доверия и недоверия. 
Москва : Институт психологии РАН, 2008. 571 с. 
2. Ильин Е. П. Психология доверия. Санкт-Петербург : 
Питер, 2013. 282 с. 
3. Кравченко В. Ю. Особливості дослідження довіри у 
соціально-психологічному дискурсі. Психологія і 
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суспільство. 2012. № 2. С. 52-З7. 
4. Ворожбит С. А. Соціально-психологічні функції 
явища довіри. Соціальна психологія. 2006. № 5. С. Зб-бЗ. 
З. Морально-психологічне забезпечення у Збройних 
Силах України : підручник : у 2 ч. Вид. 2-ге, перероб. зі 
змінами та доп. H. А. Агаєв, В. Г. Дикун, В. С. Чорний та 
ін.; за заг. ред. В. В. Стасюка. Бровари : 7БЦ, 2020. Ч. 1. 
754 с. 
6. Концепція лідерства за стандартами армій країн 
НАТО (Conception of leadership in accordance with the 
armies standards of NATO countries) : навч. посіб. / 
О. Ф. Хміляр та ін. Київ : НУОУ ім. Івана 
Черняховського, 201S. 252 с. 
7. Психологія суб'єкта бойових зіткнень : монографія / 
О. Р. Охременко, С. В. Мамченко, В. В. Стасюк, 
О. Ф. Хміляр Київ : Хімджест, 201S. 222 с. 
5. Осьодло В. І., Хміляр О. Ф., Красницька О. В. 
Військово-психологічний практикум офіцера. Київ : 
НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. 93 с. 
9. Стасюк В. В. Психологія локальних війн та збройних 
конфліктів : підручник для слухачів та студентів вищих 
навчальних закладів. Київ : НУОУ ім. Івана 
Черняховського, 2016. 412 с. 
10. Психологія бою: діяльність командира підрозділу 
щодо підтримання морально-психологічного стану 
особового складу в ході бойових дій : навч. -метод. посіб. 
/ А. М. Романишин та ін. Львів: НАСВ, 2015. 322 с. 
11. Стасюк В. В. Психологія управління військами : 
підручник. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2014. 
540 с. 

«Правила гри» Взаємоповага, взаємодовіра, співпраця, 
дисциплінованість, контактність, відкритість, 
об'єктивність в оцінюванні та самооцінюванні 

Додатково Детальнішу інформацію про курс «Психологія довіри до 
командира» наведено в тематичному плані курсу 
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ВАРІАНТ ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ 

навчального курсу «Психологія довіри до командира» 

І З них І 
№ 
п/п 

В И Д 
занят- Годин під 

кер. сам. 
робота 

Номери та назви навчальних занять, 
навчальні питання заняття 

т я викл. 

сам. 
робота 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Теоретичні засади дослідження феномену довіри 

1 Л 3 2 1 Заняття 1. Довіра у предметному полі 
психологічних досліджень 
1. Філософські погляди на феномен довіри. 
2. Аналіз наукових підходів до визначення 
психологічного змісту феномену довіри. 
3. Види довіри. Функції довіри 

2 С 2 2 Заняття 2. Актуальні проблеми дослідження 
довіри в науковому дискурсі 
1. Проблема розуміння феноменів довіри та 
недовіри. 
2. Співвідношення довіри з синонімічними та 
суміжними поняттями 

3 Л 2 2 Заняття 3. Довіра як соціально-
психологічний феномен 
1. Сутність довіри як соціально-
психологічного ставлення. Структурні 
компоненти довіри. 
2. Фактори, що визначають рівень довіри. 
2. Динаміка міжособистісної довіри 

4 ПЗ 2 2 Заняття 4. Психологічні особливості довіри 
в міжособистісних відносинах 
1. Детермінанти довіри в міжособистісних 
відносинах. 
2. Кількісні та змістовні характеристики 
довіри 

Тема 2. Психологічні особливості довіри в міжособистісних відносинах 
військовослужбовців військового підрозділу 

5 Л 3 2 1 Заняття 5. Довіра в міжособистісних 
відносинах військовослужбовців військового 
підрозділу 
1. Формування довіри у взаєминах 
військовослужбовців підрозділу. 
2. Довіра в контексті групових процесів у 
військовому підрозділі 
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1 2 3 4 5 6 
6 С 2 2 Заняття 6. Актуальні проблеми довіри у 

взаєминах військовослужбовців підрозділу 
1. Вплив довіри на індивідуальні феномени 
військового підрозділу (морально-
психологічний стан, мотивація, лояльність). 
2. Влив довіри на групові феномени 
військового підрозділу (згуртованість, 
сумісність, психологічний клімат) 

7 ПЗ 2 2 Заняття 7. Довірчі взаємини 
військовослужбовців військового підрозділу 
1. Аналіз професійних ситуацій. 
2. Командна робота із завданнями 

Тема 3. Командир як суб'єкт розвитку довіри у військовому підрозділі 
8 Л 3 2 1 Заняття 8. Соціально-психологічні 

особливості відносин довіри у військових 
підрозділах за умов субординації 
1. Особливості формування довіри у 
взаєминах підлеглих та командира 
військового підрозділу. Типологія довіри / 
недовіри підлеглих до командира. 
2. Чинники впливу на формування та 
розвиток довіри підлеглих 
військовослужбовців до командира. 
3. Довірчий профіль командира військового 
підрозділу: індивідуально-психологічні, 
соціально-психологічні та професійно-
психологічні характеристики 

9 С 2 2 Заняття 9. Актуальні проблеми довіри у 
взаєминах підлеглих та командира 
військового підрозділу 
1. Довіра підлеглих до командира: переваги 
та застереження. 
2. Причини зниження довіри підлеглих до 
командира. 
3. Шляхи підвищення довіри підлеглих до 
командира 

10 ПЗ 2 2 Заняття 10. Довіра до командира у 
військовому підрозділі 
1. Аналіз професійних ситуацій. 
2. Виконання індивідуальних та групових 
завдань 
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1 2 3 4 5 6 
11 Л 3 2 1 Заняття 11. Командир як суб'єкт розвитку 

відносин довіри у військовому підрозділі 
1. Особливості діяльності командира із 
встановлення довірчих взаємин у 
військовому підрозділі. Функції довіри під 
час прийняття і реалізації рішень 
командиром. 
2. Техніки та прийоми встановлення 
атмосфери довіри у військовому підрозділі 

12 С 2 2 Заняття 12. Довіра до командира як 
детермінанта поведінки військовослужбовців 
у бойових умовах 
1. Вплив довіри / недовіри до командира на 
психіку та поведінку військовослужбовців. 
2. Особливості завоювання, розвитку та 
відновлення довіри підлеглих 

13 ПЗ 2 2 Заняття 13. Довіра як ефективний 
інструмент командира під час керівництва 
військовим підрозділом 
1. Делегування довірою як спосіб 
професійно-психологічного впливу 
командира на підлеглих. 
2. Аналіз професійних ситуацій 

Усього 30 26 4 Л - 10 год, С - 8 год, ПЗ - 8 год, СР - 4 год. 

ІНФОРМАЦІИНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

Основна література 
1. Купрейченко А. Б. Психология доверия и недоверия. Москва : 

Институт психологии РАН, 2008. 571 с. 
2. Скрипкина Т. П. Психология доверия : учеб. пособие для студ. 

высших пед. учеб. заведений. Москва : Академия, 2000. 264 с. 
3. Ильин Е. П. Психология доверия. Санкт-Петербург : Питер, 2013. 

282 с. 
4. Крива Н. Л. Проблема довіри в сучасній психології. Теорія і 

практика сучасної психології : зб. наук. пр. Класичного приватного 
університету. Запоріжжя, 2018. № 5. С. 128-132. 

5. Кравченко В. Ю. Особливості дослідження довіри у соціально-
психологічному дискурсі. Психологія і суспільство. 2012. № 2. С. 52-57. 

6. Миколюк С. Підходи до обґрунтування змісту та обсягу категорій 
«віра» та «довіра». Методологічний альманах «Вітакультурний млин». 
Тернопіль, 2017. Модуль 19. С. 62-68. 
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7. Алексеева А. Ю. Уверенность, социальное и межличностное 
доверие: критерии различения. Человек. Сообщество. Управление. 2007. № 4. 
С. 4-20. 

S. Антоненко И. В. Сущность доверия как социально-
психологического явления. Вестник Университета Российской академии 
образования. Москва, 2015. № 3. С. 34-44. 

9. Алексеева А. Ю. Основные элементы и структура межличностного 
доверия. Социологический журнал. Москва, 2009. №3. С. 22-4І. 

10. Ворожбит С. А. Соціально-психологічні функції явища довіри. 
Соціальна психологія. 200б. № 5. С. 5б-б3. 

Додаткова література 
1. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : 

підручник : у 2 ч. Вид. 2-ге, перероб. зі змінами та доп. H. А. Агаєв, 
В. Г. Дикун, В. С. Чорний та ін.; за заг. ред. В. В. Стасюка. Бровари : 7БЦ, 
2020. Ч. 1. 754 с. 

2. Концепція лідерства за стандартами армій країн ЇЇАТО (Conception 
of leadership in accordance with the armies standards of NATO countries) : навч. 
посіб. / О. Ф. Хміляр та ін. Київ : ГГУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. 
252 с. 

3. Психологія суб'єкта бойових зіткнень : монографія / 
О. Р. Охременко, С. В. Мамченко, В. В. Стасюк, О. Ф. Хміляр Київ : 
Хімджест, 2018. 222 с. 

4. Капосльоз Г. В., Глова Л. А., Куліда І. М. Соціальна психологія у 
військовій діяльності : навч. посіб. Київ : HУOУ ім. Івана Черняховського, 
2018. 160 с. 

5. Осьодло В. І., Хміляр О. Ф., Красницька О. В. Військово-
психологічний практикум офіцера. Київ : HУOУ ім. Івана Черняховського, 
2017. 93 с. 

6. Стасюк В. В. Психологія локальних війн та збройних конфліктів : 
підручник для слухачів та студентів вищих навчальних закладів. Київ : HУOУ 
ім. Івана Черняховського, 2016. 412 с. 

7. Психологія бою: діяльність командира підрозділу щодо 
підтримання морально-психологічного стану особового складу в ході 
бойових дій : навч.-метод. посіб. / А. М. Романишин та ін. Львів: ЇЇАСВ, 
2015. 322 с. 

S. Стасюк В. В. Психологія управління військами : підручник. Київ : 
HУOУ ім. Івана Черняховського, 2014. 540 с. 

Варіанти тем есе для написання слухачами 
1. Як командирові військового підрозділу завоювати довіру підлеглих? 
2. Як підлеглому завоювати довіру командира військового підрозділу? 
3. Психологічний портрет підлеглого, якому я найбільше довіряю. 
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4. Психологічний портрет командира, якому я найбільше довіряю. 
5. Переваги довіри підлеглих до свого командира. 
6. Застереження у відносинах довіри між підлеглими та командиром. 
7. Основні причини зниження довіри підлеглих до командира у 

військовому підрозділі. 

Варіанти тем рефератів для написання слухачами 
1. Феномен довіри у філософській науці. 
2. Феномен довіри у психологічній науці. 
3. Довіра, віра, довірливість, надія, впевненість: співвідношення понять. 
4. Основні типи довіри: довіра до себе, довіра до світу та довіра до 

інших людей. 
5. Соціально-психологічна структура довіри. 
6. Соціально-психологічні функції довіри. 
7. Довіра як умова формування позитивних міжособистісних відносин. 
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А К Т 

впровадження результатів дисертаційного дослідження і І ясенка Дмитра 
Павловича за гемою "Психологічні особливості розвитку довіри в 

міжособистісннх відносинах військовослужбовців у бойових умовах" 
(галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 

Психологія) 

Комісія у складі: голови комісії, старшого викладача кафедри 

гуманітарних та соціально-економічних дисциатін О.Розмазніна, та членів 

комісії: старшого наукового співробітника кафедри іумаштарних та 

соціально-скономічних дисциплін Ю.Франчук, завідувачки бібліотеки 

Військової академії І.Павелко. розглянувши матеріали використаний 

наукових результатів дисертації Лисенка Дмитра Павловича, встановила 

наступне: 

обіруитовані в дисеріаційному дослідженні положення використано 

впродовж 2019-2020 рр. під час проведення лекцій та ірунових занять з 

навчальної дисципліни "Військова педагогіка і психологія", матеріали 

дослідження сприяли набуттю курсантами знань про зміст та структуру 

феномену довіри, його значущість в міжособистісннх відносинах 

військовослужбовців та у взаєминах за умов субординації, роль командира 

(начальника) у встановленні відносин довіри у військовому підрозділі в 

особливих та екстремальних умовах діяльності: 

матеріали професійно-психологічного тренінгу "Ефективне 

керівництво військовим підрозділом на основі відносин довіри", що 
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використовувались під час проведення практичних занять, сприяли розвитку 

у курсантів рефлексивних умінь та практичних навичок, індивідуального 

стилю керівництва, необхідних для встановлення відносин довіри у 

взаєминах з підлеглими; оволодінню основними стратегіями нрофесійно-

нсихологічного впливу на підлеглих з метою створення позитивного 

психологічного клімату у військовому підрозділі; 

авторська анкета "Оцінка рівня довіри до командира (начальника)" 

надала можливість здійсниш індивідуальну та групову оцінку курсантами 

своїх командирів (начальників) у підрозділах та нпровалжена в практику 

діяльності науково-педагогічних та наукових працівників кафедри психології 

як додатковий психодіагностичний інструмент. 

Голова комісії: 

кандидат психологічних наук 

Члени комісії: 

кандидат психологічних наук 

кандидат психологічних наук 

О.Розмазнін 

Ю.Франччк 

І.Павелко 
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:;ІН(СТЕРСТВО ОБОРОНИ 

ШЙСЫ -̂ аА ЧАСТИНА 

КОД Зге'4751 

/о 

'ЗАТВЕРДЖУЮ 
Команліір військової частини А1008 
полковник \ \[/ 

ВОЙЧЕНКО 

2020 року 

АКТ 
впровадження результатів дисертаційного дослідження Лисенка 

Дмитра Павловича за темою "Психологічні особливості розвитку довіри 
в міжособистісних відносинах військовослужбовців у бойових умовах" 

Комісія у складі: голови комісії, заступника командира військової 
частини А1008 з морально-психологічного забезпечення підполковника 
Демидюка В.М., та членів комісії: офіпера-психолога механізованого 
батальйону старшого лейтенанта Живодьора І.А., офіцера-психолога 
артилерійського дивізіону молодшого лейтенанта Рижанової А.А., офіцера-
психолога артилерійського дивізіону лейтенанта Пілат М.С.. розглянувши 
матеріали використання наукових результатів дисертації Лисенка Дміпра 
Павловича, встановила наступне: 

обгрунтовані в дисертаційному дослідженні положення сприяли 
набуттю командирами (начальниками) знані, про зміст та структуру 
феномену довіри, його значущість в міжособистісних відносинах 
військовослужбовців та у взаєминах за умов субординації, роль командира 
(начальника) у встановленні відносин довіри у військовому підрозділі в 
особливих та екстремальних умовах діяльності; 

професійно-психологічний тренінг "Ефективне керівництво військовим 
підрозділом на основі відносин довіри" сприяв розвитку у командирів 
(начальників) рефлексивних умінь та практичних навичок, індивідуального 
стилю керівництва, необхідних для встановлення відносин довіри у 
взаєминах з підлеглими; оволодінню основними стратегіями професійно-
психологічного впливу на підлеглих з метою створення позитивного 
психологічного клімату у військових підрозділах та впроваджений в процес 
психологічної підготовки командирів (начальників) військових підрозділів 
ланки "взвод - батальйон (дивізіон)"; 

авторська анкета "Оцінка рівня ловіри до командира (начальника)" 
надала можливість здійснити індивідуальну та групову оцінку підлеглими 
своїх командирів (начальників) у військових підрозділах та впроваджена в 
практику діяльності офіцерів структур моратьно-психо.тогічного 
забезпечення військової частини як нсиходіаі ностичний інструмент. 

Голова комісії: 
підполковник 

Члени комісії: 
старший лейтенант 
лейтенант 
молодший лейтенант 

Володимир ДЕМИДІОК 

Ігор ЖИВОДЬОР 
Марія ПІЛАТ 

Анастасія РИЖАНОВА 


