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АНОТАЦІЯ 

Туз О. С. Психологічна готовність керівників оперативно-розшукових 

підрозділів Державної прикордонної служби України до управління в умовах 

змін. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за спеціальністю 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах». 

– Національна академія Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького, Хмельницький, Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського, м. Київ, 2021. 

У дисертації здійснено аналіз існуючих концепцій і підходів до 

дослідження психологічної готовності особистості керівника до здійснення 

професійної діяльності за умов змін в організації. Дослідження організоване 

та проведене у 4 етапи. На першому етапі сформульовано мету та завдання 

дослідження, вивчено стан проблеми, підібрано методи дослідження. На 

другому етапі розроблено модель психологічної готовності керівника та 

проведено емпіричне дослідження з уточнення стану психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін. На третьому етапі розроблено професійно-психологічний 

тренінг з підвищення рівня психологічної готовності керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін та експериментально 

перевірено його придатність до практичного застосування. На четвертому 

етапі розроблено відповідні рекомендації керівникам оперативно-

розшукових підрозділів з управління оперативно-розшуковими підрозділами 

в умовах змін.  

Проблема психологічної готовності особистості до діяльності широко 

висвітлена у науковій літературі. Дослідниками напрацьовано значний за 

обсягом теоретичний і практичний матеріал, обґрунтовано кілька різних 

підходів до визначення поняття готовності, її структури, умов розвитку, 

особливостей функціонування. За результатами вивчення наукової 

літератури уточнено визначення психологічної готовності керівників 
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оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін в 

організації, а саме: це довготривалий психічний стан, який формується у 

процесі професійної та психологічної підготовки керівника до професійної 

діяльності шляхом вдосконалення його знань, умінь, навичок, мотивів, 

переконань, почуттів, установок та особистісних якостей, активується з 

початком організаційних змін, спрямовується на адаптаційне збереження 

психологічної цілісності та рівноваги особистості та проявляється у 

відповідності управлінських рішень вимогам професійного середовища, що 

динамічно змінюються. 

Організації є відкритими системами, які піддаються зовнішнім впливам 

і повинні постійно адаптуватися до них, що робить процес змін безперервним. 

Управління в умовах змін є невід’ємною складовою управлінської діяльності. 

У багатьох випадках зміни можуть викликати протидію, супротив персоналу 

організації і самих керівників. Необхідність забезпечення ефективності 

організації в умовах змін ставить додаткові вимоги до психологічної 

готовності керівників до управління.  

Проблема сутності змін в організації має міждисциплінарний характер. 

Установлено, що змінам може бути підданий будь-який аспект діяльності 

організації: фундаментальні принципи існування організації, товари і послуги, 

технології, системи, взаємовідносини, організаційна культура, стиль і методи 

управління, стратегія, компетенції, продуктивність тощо. У період змін 

керівництво і співробітники організації починають на практиці застосовувати 

нові взаємини, методи і образ дій. Процес проведення змін в організації 

містить: ідентифікацію (у ході якої учасники випробовують запропоновані 

зміни, мотиви яких сформульовані керівництвом) та інтерналізацію (в ході 

якої загальні цілі і принципи змін в організації перетворюються у власні, 

особисті цілі і правила людини).  

Структуру психологічної готовності керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін визначено за допомогою 

методу моделювання. Відповідну модель було побудовано за результатами 
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аналізу наукової літератури. До її складу включено такі компоненти: 

когнітивний, мотиваційний, діяльнісний, особистісний та регулятивний.  

За результатами емпіричного дослідження визначено, що структурні 

елементи психологічної готовності керівника оперативно-розшукового 

підрозділу до управління в умовах змін мають різний рівень сформованості – 

найбільш розвинені регулятивний, діяльнісний та мотиваційний компоненти, 

найменш розвинені – когнітивний та особистісний компоненти. При цьому 

особистісний, когнітивний, мотиваційний та діяльнісний компоненти 

розвинені недостатньо, що підтверджується як дослідженням рівнів 

сформованості складових кожного з компонентів, так і розрахованими 

інтегративними показниками. Більш високий рівень психологічної готовності 

до управління в умовах змін сформований у керівників зі службовим 

досвідом від 5 до 10 років.  

Результати дослідження стану психологічної готовності викликали 

необхідність розроблення професійно-психологічного тренінгу 

«Психологічна підготовка керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін». Зміст тренінгу визначено на основі моделі 

психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін. Його основними завданнями було визначено:  

підвищення рівня підготовки керівників з теорії організації та 

управління, напрямів розвитку прикордонних відомств розвинених країн, 

умінь та навичок управління, інформованості про поточні організаційні зміни 

у прикордонному відомстві; 

підвищення рівня задоволеності керівника від активної участі у 

проведенні організаційних змін, його мотивації до управління в умовах змін, 

зняття психологічних бар’єрів та формування позитивного ставлення до змін 

в організації; 

підвищення рівня самоконтролю і самооцінки керівником результатів 

власної управлінської діяльності в умовах змін. 
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Придатність запропонованого тренінгу до практичного використання 

було перевірено експериментально. Формувальний експеримент складався з 

трьох етапів: підготовчого, реалізації, підсумкового. На підготовчому етапі 

було проведено перший діагностичний зріз, за результатами якого було 

сформовано експериментальну (ЕГ) та контрольну групу (КГ) у складі 28 

керівників кожна. На цьому ж етапі експерименту було вирішено проблему 

репрезентативного й обґрунтованого вибору методик, забезпечення 

ідентичності характеристик учасників ЕГ та КГ і налагодження процедури 

збору інформації.  

Порівняльний аналіз результатів діагностичних зрізів, які проводилися 

в ЕГ та КГ до та після формувального експерименту з визначенням 

узагальнювального показника «рівня психологічної готовності до управління 

організаційними змінами», дозволив виявити статистично значущі 

відмінності (за допомогою φ-критерію Фішера та t-критерію Стьюдента). 

Зокрема, в учасників експериментальної групи після формувального 

експерименту було виявлено статистично значущі відмінності (р<0,05) між 

показниками загального рівня психологічної готовності керівників до 

управління організаційними змінами до та після участі в експерименті, 

водночас у контрольній групі таких відмінностей виявлено не було. За 

результатами експерименту визначено, що запропонований професійно-

психологічний тренінг дозволяє продуктивно вирішувати завдання 

підвищення рівня психологічної готовності керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін.  

Для підвищення ефективності управлінської діяльності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів розроблено необхідні практичні 

рекомендації. Визначено такі основні напрями підвищення її ефективності: 

привернення уваги підлеглих до необхідності організаційних змін; 

забезпечення підтримки офіцерами оперативно-розшукових підрозділів 

конкретних пропозицій і рішень; інформування підлеглих про перебіг 

організаційних змін та отримання від них зворотного зв’язку; проведення 
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заходів з подолання спротиву організаційним змінам; оволодіння структурою 

і методами проведення організаційних змін; навчання, розвиток умінь і 

навичок учасників організаційних змін. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

уперше: визначено специфіку психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін, яка 

проявляється як сукупність професійних індивідуально-психологічних 

характеристик, що забезпечує високий рівень досягнень при виконанні того 

чи іншого виду управлінської діяльності в умовах змін;  

розкрито взаємозв’язок між компонентами психологічної готовності 

(когнітивним, мотиваційним, особистісним, діяльнісним та регулятивним) 

керівників оперативно-розшукових підрозділів та їх професійними 

характеристиками, які полягають в адаптивності особистості до умов 

діяльності, що змінюються, швидкому опануванні нових професійних знань 

та їх реалізації на практиці, здатності до критичного та креативного 

мислення;  

розроблено й апробовано структурно-функціональну модель 

психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін. 

удосконалено методичні положення психологічної підготовки фахівців 

Державної прикордонної служби України шляхом розроблення та 

впровадження професійно-психологічного тренінгу керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління підпорядкованими підрозділами в 

різних умовах обстановки. 

дістало подальшого розвитку поняття «психологічна готовність 

керівника оперативно-розшукового підрозділу до управління в умовах змін», 

яке доповнено такими важливими психологічними характеристиками, як: 

спрямованість на адаптаційне збереження психологічної цілісності та 

рівноваги особистості, а також уточненням ознаки прояву через рівень 
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відповідності управлінських рішень вимогам професійного середовища, що 

динамічно змінюються. 

Практичне значення одержаних результатів полягає: 

у можливості застосовування результатів дослідження психологами у 

процесі психологічного супроводу, діагностичної, індивідуальної та групової 

консультаційної роботи з керівниками оперативно-розшукових та інших 

підрозділів з підвищення рівня психологічної готовності до управління в 

умовах організаційних змін;  

удосконаленні змісту та методики викладання навчальних курсів 

«Основи оперативної психології», «Морально-психологічне забезпечення 

оперативно-службової діяльності», «Психологія екстремальної діяльності» на 

основі узaгaльнeнь теоретико-емпіричних результатів дисертації; 

розробленні та впровадженні в процес підвищення кваліфікації 

фахівців прикордонної служби авторського професійно-психологічного 

тренінгу розвитку психологічної готовності керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін.  

Ключові слова: організація, організаційні зміни, управління в умовах 

змін, психологічна готовність, психологічна підготовка. 

 

ANNOTATION 

Tuz O. The psychological readiness of the heads of operative-search 

units of the State Border Guard Service of Ukraine to manage organizational 

changes. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.  

The dissertation for the degree of a candidate of psychological sciences on 

the specialty 19.00.09 «Psychology of activity in special conditions». - Ivan 

Chernyakhovsky National University of Defense of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The analysis of the existing concepts and approaches to research of 

psychological readiness of the head to realization of professional activity in the 

conditions of changes in the organization is carried out in the dissertation. The 

study was organized and conducted in 4 stages. At the first stage, the purpose and 



8 

 

objectives of the study are formulated, the state of the problem is studied, research 

methods are selected. At the second stage, a model of psychological readiness of 

the head was developed and an empirical study was conducted to clarify the state 

of psychological readiness of the heads of operational-search units to manage in 

conditions of change. At the third stage, professional and psychological training 

was developed to increase the level of psychological readiness of the heads of 

operational- search units to manage in the conditions of change and its suitability 

for practical application was experimentally tested. At the fourth stage the 

corresponding recommendations to heads of operatively-search divisions on 

management of operatively-searching divisions in the conditions of changes are 

developed.  

The problem of psychological readiness of the individual for activity is 

widely covered in the scientific literature. Researchers have developed a significant 

amount of theoretical and practical material, substantiated several different 

approaches to defining the concept of readiness, its structure, conditions of 

development, features of functioning. According to the results of studying the 

scientific literature, the definition of psychological readiness of heads of 

operational- search units to manage in the conditions of changes in the 

organization is specified: it is a long-term mental state formed in the process of 

professional and psychological preparation of the head for professional activity by 

improving his knowledge, skills, motives, beliefs, feelings, attitudes and personal 

qualities, is activated with the onset of organizational change, aimed at adaptive 

preservation of psychological integrity and balance of the individual and manifests 

itself in accordance with management requirements of the changing professional 

environment.  

Organizations are open systems that are exposed to external influences and 

must constantly adapt to them, which makes the process of change continuous. 

Managing in a changing environment is an integral part of management. In many 

cases, changes can provoke opposition, opposition from the organization's staff and 

managers themselves. The need to ensure the effectiveness of the organization in a 
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changing environment places additional demands on the psychological readiness of 

managers to manage.  

The problem of the essence of changes in the organization is 

interdisciplinary. It is established that any aspect of the organization's activity can 

be subject to change: fundamental principles of the organization's existence, goods 

and services, technologies, systems, relationships, organizational culture, 

management style and methods, strategy, competencies, productivity, etc. During 

the period of change, the management and employees of the organization begin to 

apply new relationships, methods and patterns of action. The process of change in 

the organization includes: identification (during which participants experience the 

proposed changes, the motives of which are formulated by management) and 

internalization (during which the general goals and principles of change in the 

organization become their own, personal goals and rules).  

The structure of psychological readiness of heads of operative-search 

divisions to change management is defined by means of a modeling method. The 

corresponding model was built on the results of the analysis of the scientific 

literature. It includes the following components: cognitive, motivational, activity, 

personal and regulatory component.   

According to the results of empirical research it is determined that the 

structural elements of psychological readiness of the head of operational - search 

unit to change management have different levels of formation - the most developed 

regulatory, activity and motivational components, least developed cognitive and 

personal components. At the same time, the personal, cognitive, motivational and 

activity components are underdeveloped, which is confirmed by the study of the 

levels of formation of the components of each of the components, as well as the 

calculated integrative indicators. A higher level of psychological readiness to 

manage in conditions of change is formed in managers with work experience from 

5 to 10 years.  

The results of the study of the state of psychological readiness necessitated 

the development of professional and psychological training "Psychological training 
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of heads of operational - search units to manage in conditions of change." The 

content of the training is determined on the basis of the model of psychological 

readiness of the heads of operational and investigative units to manage in 

conditions of change. Its main tasks were defined:  

raising the level of training of managers in the theory of organization and 

management, areas of development of border agencies of developed countries, 

management skills, awareness of current organizational changes in the border 

agency;  

increasing the level of manager's satisfaction with active participation in 

organizational change, his motivation to manage in a changing environment, 

removing psychological barriers and forming a positive attitude to change in the 

organization; increasing the level of self-control and self-assessment of the results 

of their own management activities in the face of change.  

The suitability of the proposed training for practical use was tested 

experimentally. The formative experiment consisted of three stages: preparatory, 

implementation, final. At the preparatory stage, the first diagnostic section was 

performed, based on the results of which an experimental (EG) and control group 

(CG) was formed consisting of 28 managers each. At the same stage of the 

experiment, the problem of a representative and reasonable choice of methods, 

ensuring the identity of the characteristics of the participants of EG and CG and 

establishing a procedure for collecting information was solved.  

Comparative analysis of the results of diagnostic sections performed in EG 

and CG before and after the formative experiment to determine the summary 

indicator of "level of psychological readiness to manage organizational change", 

revealed statistically significant differences (using Fisher's φ-test and Student's t-

test). In particular, statistically significant differences (p <0.05) between the 

indicators of the general level of psychological readiness of managers to manage 

organizational change before and after participation in the experiment were found 

in the participants of the experimental group, while in the control group no such 

differences were found. According to the results of the experiment, it is determined 
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that the proposed professional and psychological training allows to productively 

solve the problem of increasing the level of psychological readiness of the heads of 

operational - search units to manage in conditions of change.  

To increase the efficiency of management activities of the heads of 

operational and investigative units, the necessary practical recommendations have 

been developed. The following main directions of increasing its efficiency are 

identified: drawing the attention of subordinates to the need for organizational 

change; providing support to officers of operational and investigative units of 

specific proposals and decisions; informing subordinates about the course of 

organizational changes and receiving feedback from them; taking measures to 

overcome resistance to organizational change; mastering the structure and methods 

of organizational change; training, development of skills and abilities of 

participants of organizational changes.  

The scientific novelty of the obtained results is that: for the first time: the 

specifics of psychological readiness of heads of operative-search divisions to 

management in the conditions of changes which is shown as set of professional 

individual-psychological characteristics that provides a high level of achievements 

at performance of this or that type of administrative activity in the conditions of 

changes are defined;  

revealed the relationship between the components of psychological readiness 

(cognitive, motivational, personal, activity and regulatory) of the heads of 

operational and investigative units and their professional characteristics, which are 

the adaptability of the individual to changing conditions, rapid acquisition of new 

professional knowledge and their implementation on practice, ability to think 

critically and creatively;  

the structural-functional model of psychological readiness of heads of 

operative-search divisions to management in the conditions of changes is 

developed and tested.  

improved methodological provisions for psychological training of specialists 

of the State Border Guard Service of Ukraine by developing and implementing 
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professional and psychological training of heads of operational and investigative 

units to manage subordinate units in different conditions.  

received further development of the concept of "psychological readiness of 

the head of operational - search unit to manage in conditions of change" which is 

supplemented by such important psychological characteristics as: focus on 

adaptive preservation of psychological integrity and balance of personality, as well 

as clarification of dynamically changing.  

The practical significance of the obtained results is:  

opportunities to apply the results of research by psychologists in the process 

of psychological support, diagnostic, individual and group counseling with the 

heads of operational and investigative and other units to increase the level of 

psychological readiness to manage in organizational change;  

improving the content and methods of teaching courses "Fundamentals of 

operational psychology", "Moral and psychological support of operational and 

service activities", "Psychology of extreme activities" based on generalizations of 

theoretical and empirical results of the dissertation;  

development and implementation in the process of professional development 

of border service specialists of the author's professional and psychological training 

for the development of psychological readiness of the heads of operational and 

investigative units to manage in conditions of change.  

Key words: organization, organizational changes, management in the 

conditions of changes, psychological readiness, psychological preparation. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. З моменту реорганізації у 

2003 році Держкомкордону у Державну прикордонну службу України вона 

перебуває у стані перманентного реформування. Головним джерелом реформ 

є соціально-політичні зміни в країні та участь прикордонних підрозділів в 

операції Об’єднаних сил. Паралельно з приведенням організаційно-штатної 

структури Державної прикордонної служби України у відповідність до 

сучасних вимог та кращих світових практик, змінюються підходи до роботи з 

персоналом. В оперативно-розшукових підрозділах розгорнуто практичну 

роботу з організації оперативно-розшукової діяльності в нових умовах. 

Зміни, на які необхідно реагувати керівникам оперативно-розшукових 

підрозділів, мають стратегічний характер і стосуються організаційної 

структури, корегування кінцевого результату оперативно-розшукової 

діяльності, технологій та процесу її організації, приведення професійно 

важливих якостей та морально-психологічного стану особового складу 

оперативно-розшукових підрозділів у відповідність до завдань, які наразі 

вирішує служба і обстановки на державному кордоні. У результаті 

зазначених змін на особливу увагу і ретельний аналіз заслуговує проблема 

керованості органів і підрозділів. 

За таких обставин пошук і наукове обґрунтування шляхів підвищення 

рівня психологічної готовності керівників оперативно-розшукових 

підрозділів до управління в умовах змін перетворюється на важливе науково-

практичне завдання.  

Різні аспекти психології управління в умовах змін відображено у 

працях іноземних (Р. Дафт, Л. Джуелл, М. Коултер, М. Мескон, 

Дж. В. Ньюстром, С. Роббінс, Д. і С. Шульц, Г. Андреєва, О. Журавльов, 

Л. Почебут, В. Чикер та ін.) та українських (В. Алещенко, Л. Карамушка, 

М. Москальов, Л. Орбан-Лембрик, В. Семиченко, О. Філь, Ф. Хміль та ін.) 

дослідників.  
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Проблемі розвитку психологічної готовності прикордонників, 

формування мотивації до професійної діяльності, уміння керувати власними 

емоційними станами, перебуваючи у психологічно складній ситуації, 

присвячені дослідження В. Алещенка, Н. Агаєва, О. Бойка, О. Борисюк, 

О. Бикова, Є. Матусяка, А. Матеюка, С. Миронця, М. Литвинчука, С. Мула, 

С. Максименка, A. Мощенка, В. Осьодла, О. Сафіна, В. Сисоєва, 

A. Столяренко, В. Покалюка, Б. Фурманця та ін.  

Питанням підготовки майбутніх прикордонників до професійної 

діяльності, зокрема необхідності впровадження новітніх методів та форм 

психологічної підготовки фахівців прикордонної служби присвятили свої 

праці низка дослідників (В. Бут, В. Вареник, В. Калюжний, О. Кокун, 

О. Ковальчук, О. Колесніченко, А. Крилова, І. Пономаренко, Є. Потапчук, 

О. Самохвалов, С. Філіппов, та ін.). 

Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін у Державній прикордонній службі України спеціально не 

вивчалася. Водночас науковці підкреслюють, що психологічна готовність 

керівників до управління в умовах змін є важливою складовою їх 

професійної кваліфікації і суттєво впливає на ефективність управлінської 

діяльності. Потреба у забезпеченні ефективного реформування та розвитку 

оперативно-розшукової діяльності прикордонного відомства виводить пошук 

шляхів підвищення психологічної готовності керівників до управління в 

умовах змін на рівень важливого практичного завдання.  

Отже, актуальність, практичне значення вирішення наукового завдання 

і недостатня теоретична розробленість проблеми дослідження зумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження «Психологічна готовність керівників 

оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби 

України до управління в умовах змін». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

пов’язана із завданнями посилення оперативно-розшукової діяльності 
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прикордонного відомства у контексті реалізації середньострокових завдань 

Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України. Дослідження 

проведено в рамках комплексної науково-дослідної теми: «Психологічні 

умови підготовки керівників прикордонних підрозділів до управління в 

умовах змін» (шифр 215-0003 А «Управління»). Роботу виконано відповідно 

до плану наукової та науково-технічної діяльності Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.  

Тему дисертації затверджено Вченою радою Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

(протокол № 21 від 20.12.2013) і погоджена рішенням бюро Мiжвiдoмчої 

ради з координації наукових дocлiджeнь у галузі педагогіки і психології в 

Україні (протокол № 3 від 28.05.2019). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, емпірично дослідити 

психологічну готовність керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін та запропонувати науково обґрунтований 

інструментарій для підвищення її рівня. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Дослідити теоретико-методологічні основи психологічної готовності 

особистості до діяльності в умовах змін. 

2. Емпірично визначити психологічну структуру та особливості прояву 

основних компонентів психологічної готовності керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін. 

3. Розробити структурно-функціональну модель психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін. 

4. Розробити та здійснити верифікацію професійно-психологічного 

тренінгу як інструменту підвищення психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін. 

Обґрунтувати практичні рекомендації з організації управління в умовах змін. 
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Об’єкт дослідження – психологічна готовність особистості до 

управлінської діяльності в умовах змін. 

Предмет дослідження – особливості розвитку психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів Державної 

прикордонної служби України до управління в умовах змін. 

Для досягнення визначеної мети й вирішення поставлених завдань 

використано комплекс методів дослідження:  

теоретичних: аналіз, синтез та узагальнення результатів українських 

та зарубіжних досліджень – для виявлення, систематизування, уточнення 

змісту різноманітних аспектів психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін; 

прогнозування та моделювання – для розроблення структурно-

функціональної моделі досліджуваного явища; 

емпіричних: спостереження, бесіда, опитування, психодіагностичні 

методи (модифікована анкета М. Москальова; тести Т. Елерса; «Методика 

оцінки глобального управлінського потенціалу»; методика «Самооцінка 

особистості» у варіанті С. Будассі; методика «Типи спрямованості 

особистості» Б. Басса; «опитувальник В. Смекала та М. Кучери»; методика 

«Стиль саморегуляції поведінки» В. Моросанової та Є. Коноз) для 

визначення рівнів розвитку компонентів психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін; 

психологічний експеримент: констатувальний та формувальний етапи – для 

дослідження актуального стану сформованості психологічної готовності 

керівників оперативно-розшукових підрозділів та перевірки ефективності 

професійно-психологічного тренінгу з його підвищення; 

статистичних: кореляційний аналіз – задля якісної інтерпретації 

отриманих емпіричних даних, установлення кількісних залежностей між 

явищами, що досліджувалися, та перевірки достовірності висновків; методи 

аналізу отриманих емпіричних даних (φ-критерій Фішера та t-критерій 
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Стьюдента) – для опрацювання, презентації й теоретичного обґрунтування 

достовірності результатів дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

уперше: визначено специфіку психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін, яка 

проявляється як сукупність професійних індивідуально-психологічних 

характеристик, що забезпечує високий рівень досягнень при виконанні того 

чи іншого виду управлінської діяльності в умовах змін;  

розкрито взаємозв’язок між компонентами психологічної готовності 

(когнітивним, мотиваційним, особистісним, діяльнісним та регулятивним) 

керівників оперативно-розшукових підрозділів та їх професійними 

характеристиками, які полягають в адаптивності особистості до умов 

діяльності, що змінюються, швидкому опануванні нових професійних знань 

та їх реалізації на практиці, здатності до критичного та креативного 

мислення;  

розроблено й апробовано структурно-функціональну модель 

психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін; 

удосконалено методичні положення психологічної підготовки фахівців 

Державної прикордонної служби України шляхом розроблення та 

впровадження професійно-психологічного тренінгу керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління підпорядкованими підрозділами в 

різних умовах обстановки; 

дістало подальшого розвитку поняття «психологічна готовність 

керівника оперативно-розшукового підрозділу до управління в умовах змін», 

яке доповнено такими важливими психологічними характеристиками, як: 

спрямованість на адаптаційне збереження психологічної цілісності та 

рівноваги особистості, а також уточненням ознаки прояву через рівень 

відповідності управлінських рішень вимогам професійного середовища, що 

динамічно змінюються. 
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Практична значущість роботи. Результати дослідження можуть 

застосовуватися психологами у процесі психологічного супроводу, 

діагностичної, індивідуальної та групової консультаційної роботи з 

керівниками оперативно-розшукових та інших підрозділів з підвищення 

рівня психологічної готовності до управління в умовах організаційних змін.  

Узaгaльнeнi теоретико-емпіричні результати рoбoти використані у 

процесі викладання навчальних курсів «Основи оперативної психології», 

«Морально-психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності», 

«Психологія екстремальної діяльності». Авторський професійно-

психологічний тренінг розвитку психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін має 

практичну спрямованість та може використовуватися під час підвищення 

кваліфікації фахівців даної категорії прикордонної служби. 

Результати дослідження впроваджено у Концепції розвитку системи 

роботи з персоналом Державної прикордонної служби України на період до 

2020 року, методичних рекомендаціях з управління оперативно-розшуковими 

підрозділами Держприкордонслужби в період реформування, а також в 

освітній процес Національної академії Державної прикордонної служби 

України ім. Богдана Хмельницького (акт реалізації від 22.01.2015); в освітній 

процес на курсах підвищення кваліфікації офіцерів оперативно-розшукових 

підрозділів (акт реалізації від 14.03.2019), в змісті занять на навчально-

методичних зборах керівників оперативно-розшукових підрозділів у частині, 

що стосується поглиблення знань та розвитку умінь з управління персоналом 

у період організаційних змін (акт реалізації від 13.05.2019). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення 

та результати дослідження доповідались, обговорювались та були схвалені на 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Технології роботи 

психолога в організації» (Запоріжжя, 2017), «Освітньо-наукове забезпечення 

діяльності складових сектору безпеки і оборони України» (Хмельницький, 

2017), «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві» (Львів, 
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2018), «Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми 

підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах» (Київ, 

2020), «Забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері: 

проблеми та шляхи вирішення» (Київ, 2020), «Освітньо-наукове забезпечення 

діяльності складових сектору безпеки і оборони України» (Хмельницький, 

2020).   

Публікації. Основні результати дослідження за темою дисертації 

викладено у 12 наукових працях, з яких 6 опубліковано у фахових наукових 

виданнях України у галузі психології, з них 3 статті у наукових періодичних 

виданнях з психології, що включені до міжнародної науково-метричної бази 

даних, 6 публікацій вийшло у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 170 

найменувань,  та 9 додатків на 32 сторінках. Повний обсяг дисертації 

становить 220 сторінок. Обсяг основного тексту становить 168 сторінок і 

містить 3 рисунки та 17 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ  

ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІН  

 

 

1.1 Проблема готовності в управлінській діяльності як предмет 

психологічного дослідження 

 

У соціологічних, педагогічних і психологічних дослідженнях поняття 

«готовність» вживається як в широкому діапазоні значень, так і в контексті 

достатньо різнобічного спектра її психологічних проявів: готовність до 

ризику, діяльності, праці, вибору професії, професійної діяльності, політичної 

діяльності, педагогічної діяльності, бойової діяльності тощо. Міжпредметний 

характер поняття психологічної готовності свідчить про складність, 

динамічність і багатогранність функціонування цього феномена, що 

проявляється в найбільш важливі моменти життя особистості [80]. Тому 

теоретичний аналіз стану вивченості проблеми готовності в управлінській 

діяльності слід здійснювати у більш широкому психологічному контексті.  

Становлення тематики психологічних досліджень пройшло кілька етапів.  

Із середини ХІХ ст. науковці вивчають готовність через дослідження психічних 

процесів людини. З настанням ХХ ст., у зв’язку з інтенсивними дослідженнями 

нейрофізіологічних механізмів, регуляції і саморегуляції поведінки людини, 

готовність розглядають вже як феномен, що пов’язаний із стійкістю людини до 

зовнішнього і внутрішнього впливів. Від середини ХХ ст. готовність вивчають 

у контексті теорії діяльності і пов’язують її з емоційно-вольовим й 

інтелектуальним потенціалом особистості стосовно конкретного виду 

діяльності та характеризують як якісний показник саморегуляції фахівця на 

різних рівнях перебігу процесів – фізіологічному, психологічному, соціальному 

[120].  
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Значна кількість сучасних досліджень готовності присвячена питанням 

готовності до професійної діяльності (О. Акімов [2], А. Бандурка та 

С. Бочарова [6], С. Максименко та О. Пелех [72], С. Мул [83], С. Чепела [156]), 

управління в умовах змін (Н. Пов’якель [101]), професійного саморозвитку 

(Г. Ільіна [42], А. Якимчук [164]), самовизначення (І. Петров [96]), 

дослідництва (Сафроненко О. [117]), материнства (Н. Даниленко [27], 

О. Проскурняк [109]). Низку досліджень присвячено аналізу психологічної 

готовності фахівців різних спеціальностей, зокрема військовослужбовців 

(А. Стаднік [124]), психологів (А. Бондаренко [12], В. Панок [94], Н. Пов’якель 

[101]), педагогів (Р. Льюис [70], Р. Сімко [120], М. Фуллан [152], 

І. Чорна [158]), управлінців (Л. Карамушка [48]), лікарів (І. Вітенко [20]), 

оперативного персоналу (Я. Драб [33]). Аналіз зазначеної та іншої наукової 

літератури дозволяє виділити основні підходи до дослідження феномену 

готовності.  

Одним з дискусійних питань у дослідженнях психологічної готовності є її 

типологізація. Одна група дослідників виділяє у своїх роботах два види 

психологічної готовності, інша – три. Два види психологічної готовності 

виділяють, зокрема, Н. Іванова, М. Левітов та інші. Така типологія передбачає 

виділення постійної (довготривалої) та ситуативної психологічної готовності. 

Н. Іванової зазначає, що постійна психологічна готовність – це перманентний 

психічний стан, що формується у процесі професійної підготовки, є її 

результатом і залежить від мотивів, інтелектуальних можливостей та емоційно-

вольових процесів особистості. Постійна готовність є основою ситуативної 

готовності. Ситуативна готовність – це психічний стан, що виникає при 

виконанні конкретних функціональних обов’язків, залежно від чіткості 

поставлених професійних завдань, рівня мотивування щодо їх виконання, 

усвідомлення їх значущості, та ґрунтується на особливостях постійної 

готовності фахівця [40]. Таким чином, на думку Н. Іванової, ситуативно 

особистість може проявляти різний рівень готовності до різних конкретних дій, 

які необхідно вчиняти під час роботи в екстремальних умовах. Необхідність у 
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проявах ситуативної готовності сприяє розвитку постійної психологічної 

готовності і підвищенню її рівня через утворення нових професійно важливих 

якостей, формування нових та актуалізацію існуючих мотивів до діяльності 

[40]. 

Дещо складнішу типологізацію психологічної готовності пропонує 

М. Левітов. Він теж виділяє довготривалу та ситуативну готовність, проте 

виділяє у ситуативній готовності звичну (стан особистості перед виконанням 

звичної роботи), підвищену (виникає при новизні змісту роботи, необхідності 

застосування креативних здібностей, позитивного незвичного стимулювання 

тощо) та понижену (характеризується незібраністю, розсіяністю уваги тощо) 

[63]. 

Три види психологічної готовності виділяють Л. Буєва, А. Деркач, 

М. Дьяченко, Л. Кандибович, І. Кон, В. Крутецький, Р. Сімко та ін. Розробники 

зазначеної типологізації виділяють: завчасну (загальну або довготривалу), 

тимчасову (в поточний момент часу), ситуативну (налаштованість діяти у даній 

ситуації, з урахуванням наявних умов) психологічну готовність. На їхню думку, 

всі види готовності перебувають у постійній єдності та взаємодії під час 

виконання певних дій. При цьому готовність як якість обумовлена стійкими 

мотивами і психічними властивостями особистості, а актуальний стан 

готовності є продовженням стійкої, тривалої готовності [35].  

За критерієм змін у часі науковці виділяють короткочасну та 

довготривалу готовність. На думку М. Дьяченка та Л. Кандибовича, 

короткочасна готовність до того чи іншого виду діяльності – це 

цілеспрямований прояв особистості. Водночас, довготривала готовність, за 

твердженням Л. Буєва, А. Деркача, І. Кона, В. Крутецького, детермінує типові 

форми поведінки за рахунок психічних утворень особистісного рівня.  

Іншим дискусійним питанням постає віднесення готовності до 

особистісних якостей чи до психічних процесів. Щодо цього питання 

С. Янкевич зазначає, що у психологічній літературі погляди вчених на 

визначення поняття «готовність до діяльності» розходяться у кількох 



28 

 

напрямах: готовність як сукупність здібностей, що містять у собі певні якості 

та властивості особистості; готовність як певний особистісний стан; готовність 

як стійка властивість особистості [165]. Значна кількість дослідників надає 

перевагу особистісному підходу і вважає психологічну готовність стійкою 

особистісною рисою, яка формується в результаті підготовки (підготовленості) 

особистості до певної діяльності. Так, на думку С. Максименка та О. Пелеха, 

готовність до того чи іншого виду діяльності – це цілеспрямований прояв 

особистості, що включає погляди, переконання, знання, звички, уміння, 

ставлення, мотиви, вольові та інтелектуальні якості, почуття, установки. 

Рівень готовності до діяльності змінюється в ході моральної, психологічної, 

професійної та фізичної підготовки та є результатом всебічного особистісного 

розвитку особистості з урахуванням вимог, обумовлених особливостями 

професії. Науковці також вважають психологічну готовність важливою 

умовою стійкості та регуляції цілеспрямованої ефективної діяльності. 

Готовність особистості впливає на успішність виконання професійних 

обов’язків, цьому сприяють правильне застосування попереднього досвіду, 

знань, особистісних якостей та адаптація до виконання певних дій при 

виникненні непередбачуваних ситуацій [71]. 

Як якість особистості (внутрішньоособистісне утворення) із складною 

структурою розуміють психологічну готовність М. Дьяченко та 

Л. Кандибович. Згідно з їхнім підходом рівень готовності визначається: 

рисами та якостями характеру, особливостями розвитку професійно важливих 

пізнавальних процесів (уваги, сприймання, мислення, пам’яті тощо), 

позитивним  ставленням до професії, мотиваційною налаштованістю тощо; 

проявами темпераменту; спрямованістю когнітивної складової до певної 

сфери діяльності та ін. [35]. 

Прибічниками особистісного підходу є також М. Москальов та                     

Л. Карамушка. Дослідниця розглядає психологічну готовність як комплекс 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених психологічних якостей, які 

забезпечують ефективність професійної діяльності [49]. М. Москальов 
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визначає психологічну готовність як комплекс знань, умінь, навичок, мотивів 

та особистісних якостей [80, с. 35]. 

Прихильники функціонального підходу розглядають психологічну 

готовність як певний психічний стан, який забезпечує високий рівень досягнень 

в різних видах діяльності. Так, на думку Н. Іванової, психологічна готовність – 

це психічний стан, який виникає в результаті професійної підготовки і 

залежить від мотивів, інтелектуальних можливостей, емоційно-вольових 

процесів, рівня розвитку загальних, спеціальних та творчих здібностей 

особистості. Дослідниця розглядає психічний стан як системну 

характеристику психічної діяльності особистості, на яку впливають 

особливості психічного відображення ситуації, в якій перебуває особистість. 

Н. Іванова наголошує, що психологічна готовність формується та 

розвивається поступово при переході психічних станів із нестійких до 

поточних, а потім і перманентних. Таким чином, психологічна готовність до 

діяльності, на думку дослідниці, є основою психологічної готовності до 

виконання конкретних завдань, тобто такого психічного стану, який виникає 

залежно від усвідомлення правоохоронцем конкретної оперативної ситуації, 

реальних чи прогнозованих умов реалізації професійних завдань [40]. 

Психічним станом вважає психологічну готовність до діяльності 

В. Семиченко. На її погляд психологічна готовність складається: з 

операційної готовності до термінової активізації людини; функціональної 

готовності – усвідомлення людиною своїх цілей, оцінки наявних постулатів, 

визначення найбільш ймовірних засобів дії; особистісної готовності – 

пролонгованої високої активності особистості, розподілу мотиваційних, 

вольових, інтелектуальних зусиль, оцінки ймовірності досягнення життєвих 

успіхів через діяльність [118]. 

У своїх роботах з психології діяльності в особливих умовах В. Барко 

розглядає психологічну готовність до управлінської діяльності як 

«довготривалий психічний стан, який структурно складається з комплексу 

суб’єктивних і об’єктивних компонентів і містить у собі мотиви, інтереси, 
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здібності, темпераментні і характерологічні особливості, знання й уміння, які в 

комплексі забезпечують здатність до успішної діяльності» [8, с. 14].  

Скоріше до функціонального підходу можна віднести і погляди 

В. Моляко, який у своїх дослідженнях розглядає готовність до діяльності за 

трьома блоками: 1) сенсорна організація індивіда (показники, що відповідають 

фізіологічним характеристикам суб’єкта діяльності); 2) показники, що 

відповідають умовам виконання діяльності; 3) набір психологічних 

властивостей, станів та процесів особистості (психологічний рівень) [78]. 

Водночас, Ф. Горбов, М. Дьяченко, Л. Кандибович, М. Левітов, 

Л. Нерсесян, В. Пушкін у контексті психологічної готовності відзначають, що 

процес трудової діяльності пов’язаний з проявами як стійких особистісних 

особливостей людини, таких як переконання, погляди, риси характеру тощо, так 

і психічних станів, що проявляються ситуативно і пов’язані з трудовим 

процесом (спостережливість, зібраність, задоволення тощо) [120]. Тому 

психологічну готовність можна розглядати і як характеристику особистості 

(довготривалу або загальну), і як психічний стан (тимчасову, або ситуативну 

готовність). Довготривала готовність – це набуті установки, знання, вміння, 

навички, досвід, якості і мотиви діяльності. Тимчасова готовність – це здатність 

актуалізувати (застосувати) всі сили та психологічні можливості для досягнення 

результату у даний момент. Єдність і взаємозалежність цих видів готовності 

полягає в тому, що функціональним вістрям довготривалої готовності є її 

тимчасова готовність. А прояв та рівень тимчасової готовності як стану 

визначається довготривалою готовністю і містить її елементи.  

Наукові дискусії точаться також навколо питання про структуру 

психологічної готовності. Різні дослідники виділяють у структурі готовності 

різну кількість компонентів та дають їм різні назви.  

Три компоненти у структурі психологічної готовності виділяють 

О. Божович, Н. Іванова, О. Іванова, М. Логачов, М. Томчук, В. Шалаєв. Так, 

О. Божович вважає, що психологічна готовність складається з когнітивного, 

регуляторного та особистісно-смислового компонентів. Когнітивна складова 
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містить систему знань та вмінь; метазнання (прийоми та засоби оптимізації 

переробки інформації, створення власних засобів пізнавальної та іншої 

діяльності). Регуляторна складова визначається наявністю рефлексії на 

процес та результат власної діяльності; здатністю до аутодіагностики причин 

помилок та аналізу факторів успішної діяльності; засобами самокорекції. 

Особистісно-смисловий компонент складається з особистісних цінностей 

діяльності; мотивації пізнавальної та професійної діяльності; емоційної 

забарвленості діяльності; вибіркового ставлення до видів діяльності [10].  

Серед складових психологічної готовності Н. Іванова виділяє 

особистісно-функціональний компонент, до складу якого включає 

професійно важливі якості, розвинені спеціальні й творчі здібності й уміння 

успішно реалізувати поставлені завдання за різних умов; мотиваційний 

компонент – наявність мотивів до професійної діяльності та її успішної 

реалізації незалежно від екстремальних ситуацій, що її супроводжують, і 

емоційно-вольовий компонент – емоційно-вольова стійкість та здатність до 

саморегуляції, конструктивної поведінки [40]. 

За результатами аналізу, який був проведений О. Толковим, три 

компоненти у складі психологічної готовності виділяють: О. Іванова – 

функціональний, емоційний й особистісний, М. Логачов – психічний, 

технічний та фізичний компоненти, В. Шалаєв – інформаційний, операційний 

та мотиваційний [131]. Також три компоненти містить модель, 

запропонована М. Томчуком, у її структурі мотиваційний, загально-

професійний та емоційно-вольовий компоненти [134].  

На думку В. Варварова, О. Добрянського, А. Короля, О. Мушинської, 

Д. Софіяна, О. Тополенко, В. Ягупова та ін., психологічна готовність 

складається з чотирьох компонентів. Так, В. Варваров визначає у складі 

психологічної готовності відображальний, спонукальний (центральний), 

виконавчий і регулюючий компоненти [14]. Відображальний компонент 

ґрунтується на високому професійному розвитку пізнавальних і стійких 

якостей особистості, що забезпечує стійке реагування особистості на всі 
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впливи навколишнього середовища з урахуванням майбутньої діяльності. До 

складу спонукального компонента входить система мотивів з їх 

взаємозалежністю і супідрядністю. Виконавчий компонент забезпечується 

міцними і високорозвиненими розумовими й сенсорними здібностями, а 

регулюючий – вольовими якостями особистості, емоційно-вольовою 

стійкістю, здатністю довільно знижувати негативний вплив шкідливих 

факторів, управляти своєю поведінкою у стані напруженості [14]. 

О. Добрянський включає до структури готовності мотиваційну 

готовність, яка складається з системи мотивів до професійної діяльності; 

когнітивну готовність, яка визначається рівнем розвитку знань, необхідних 

для успішної професійної діяльності; операційно-процесуальну готовність, 

яка ґрунтується на розвиненості психічних пізнавальних процесів, 

професійних навичок і вмінь; емоційно-вольову готовність, яку визначає 

розвиненість емоційно-вольової сфери [32]. 

А. Король вважає, що до складу психологічної готовності входять такі 

функціонально пов’язані між собою та взаємообумовлені компоненти:                

а) мотиваційний (сукупність мотивів, які спонукають до управління змінами 

в організації); б) когнітивний (сукупність знань, які стимулюють управління 

змінами в організації); в) операційний (сукупність умінь та навичок, які 

допомагають діяти творчо та гнучко в умовах змін); г) особистісний 

(сукупність якостей, які оптимізують управління змінами в організації тощо) 

[58]. 

Д. Софіян виокремлює такі чотири компоненти психологічної 

готовності до професійної діяльності: мотиваційно-цільовий, діяльнісно-

операційний, емоційно-вольовий, рефлексивно-контрольний. Мотиваційно-

цільовий компонент, на його думку, містить мотиви, цілі, потреби, ціннісні 

установки та передбачає наявність інтересу до професійної діяльності. 

Фахівець усвідомлює сутність та специфіку своєї роботи, проявляє до неї 

стійкий інтерес, здійснює пошук і використовує інформацію, необхідну для 

ефективного виконання професійних завдань, професійного та особистісного 
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зростання. Діяльнісно-операційний компонент автор характеризує знаннями 

та вміннями про способи професійної діяльності, необхідні для проектування 

і здійснення професійних завдань в максимально короткий термін. Фахівець 

повинен мати необхідні знання та уміння за спеціальністю, вміти правильно 

оцінювати актуальну ситуацію та самостійно приймати рішення в складних 

ситуаціях на основі набутих знань, проявляти ініціативу та відповідальність 

під час виконання поставлених завдань Емоційно-вольовий компонент 

психологічної готовності автор відображає через емоційний стан, 

стресостійкість та вольові якості, що забезпечують успішний перебіг і 

результативність діяльності. Серед вольових якостей, які забезпечують 

психологічну готовність до діяльності, можна виокремити такі: 

цілеспрямованість (керування в роботі певною метою); самовладання і 

витримка (збереження самоконтролю в будь-якій ситуації); наполегливість 

(тривале збереження зусиль при досягненні поставленої мети); ініціативність 

(готовність і вміння виявляти творчий підхід до вирішення проблем при 

виконанні професійних функцій); самостійність (відносна незалежність від 

зовнішніх впливів). Рефлексивно-контрольний компонент, на думку 

дослідника, проявляється в умінні свідомо контролювати результати своєї 

діяльності і рівень власного розвитку, самостійно аналізувати свою 

професійну компетентність, оцінювати результати своєї діяльності, її 

ефективність і якість, а також причини невдач. Фахівець бере на себе 

відповідальність за результат виконання завдань. У нього сформовані такі 

якості, як самокритичність (уміння помічати свої помилки, неправильні дії та 

прагнення їх виправити), рефлексивність, упевненість у собі. Цей компонент 

є регулятором особистісних досягнень, стимулом до самопізнання, 

професійного зростання та самовдосконалення. Автор наголошує, що 

зазначені компоненти носять інтегративний, цілісний характер і є продуктом 

професійної підготовки загалом [123]. 

О. Тополенко вважає, що до структури готовності входять когнітивний, 

операційний, особистісний та мотиваційний компоненти, і пропонує кожен з 
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них розглядати на двох підрівнях. Перший підрівень відображає 

фундаментальні, стандартні, загально визначені та унормовані знання, 

уміння, навички та мотиви кожного компонента, які характеризують 

готовність. Другий підрівень відображає індивідуальні, інноваційні знання, 

уміння, навички та мотиви, що сприяють ефективному прийняттю рішень 

[135]. 

В. Ягупов до основних структурних елементів психологічної готовності 

відносить: мотиваційний, який полягає у прагненні подолати труднощі, 

оцінці своїх можливостей щодо управління психічними станами та діями на 

основі накопиченого досвіду; пізнавальний, що забезпечується необхідним 

обсягом відповідної інформації, який потрібен для цілеспрямованої 

діяльності; емоційний, який характеризується переживанням почуття 

впевненості або сумніву у своїй готовності до подолання труднощів, умінням 

управляти своїми емоційно-вольовими процесами; вольовий, покликаний 

забезпечити можливість подолання труднощів. 

Цілісним, ієрархічним, динамічним утворенням з п’яти компонентів 

вважають психологічну готовність М. Дьяченко та Л. Кандибович. Вони 

пропонують такий склад структурних елементів психологічної готовності: 

мотиваційний компонент, який визначається потребою в успішному 

виконанні завдання, інтересом до діяльності, почуттям відповідальності за 

успішне виконання завдання тощо; орієнтаційний компонент, до якого 

входять знання й уявлення про особливості й умови діяльності та вимоги до 

особистості, пов’язані з нею; операційний компонент, який ґрунтується на 

оволодінні способами і прийомами діяльності, необхідними для цього 

знаннями, навичками, уміннями аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення 

та ін.; вольовий компонент визначається здатністю до самоконтролю, 

самомобілізації, умінням керувати своїми діями з виконання професійних 

обов’язків; оціночного компоненту, в основі якого самооцінка своєї 

професійної підготовленості і результатів діяльності. Високий рівень 

розвитку компонентів психологічної готовності і цілісне їх поєднання 
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науковці вважають показником високого загального рівня готовності 

спеціаліста, його активності, самостійності, творчості [35]. 

Шести- та семикомпонентну структуру психологічної готовності 

пропонують Л. Кондрашова та Є. Співаковська відповідно. Так, на думку 

Л. Кондрашової, психологічна готовність складається з мотиваційного, 

морально-орієнтаційного, пізнавально-операційного, емоційно-вольового, 

психофізіологічного та оціночного компонентів. Мотиваційний визначається 

професійними установками, інтересами, наміром займатися певною 

професією; морально-орієнтаційний – професійним обов’язком, 

відповідальністю; пізнавально-операційний – професійною спрямованістю 

пам’яті, уваги, мислення, творчості; емоційно-вольовий – професійним 

оптимізмом, ініціативністю, наполегливістю, здатністю регулювати свій 

настрій тощо; психофізіологічний – активністю, саморегуляцією, 

урівноваженістю, витримкою, рухливим темпом роботи; оціночний – 

самооцінкою своєї професійної підготовленості [153]. Водночас 

Є. Співаковська запропонувала структуру психологічної готовності у складі 

психологічної стратегії співробітництва, рефлексивного, мотиваційного, 

суб’єктно-інтерактивного, когнітивного, компетентнісно-діяльнісного, 

інформаційно-технологічного компонентів [122]. 

Проведений аналіз наукової літератури дозволяє сформулювати робоче 

визначення психологічної готовності керівників оперативно-розшукових 

підрозділів до управління в умовах змін – це довготривалий психічний стан, 

який формується у процесі професійної та психологічної підготовки 

керівника до професійної діяльності шляхом вдосконалення його знань, 

умінь, навичок, мотивів, переконань, почуттів, установок та особистісних 

якостей, активується з початком організаційних змін, спрямовується на 

адаптаційне збереження психологічної цілісності та рівноваги особистості та 

проявляється у відповідності управлінських рішень вимогам професійного 

середовища, що динамічно змінюються.  
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1.2 Основні підходи до дослідження змін в організаціях як 

психологічного феномену 

 

Найбільш відомі в Україні підручники з менеджменту розпочинаються 

з аналізу соціального феномену організації [29], [75], [115], [125], [160]. 

Водночас в Україні, як зазначає В. Казміренко, «...склалась дещо 

парадоксальна ситуація: за наявності великої кількості робіт із психології 

управління та організаторської діяльності роботи із соціальної психології 

організацій практично відсутні. Іншими словами, головне знати, «як 

управляти», а ось «чим» – питання нібито другорядне» [45, с. 7]. Зрозуміло, 

що управління в умовах змін не може існувати поза межами організації. Тому 

досліджувати психологічну готовність керівників оперативно-розшукових 

підрозділів до управління в умовах змін, не вдаючись до аналізу сутності 

організації, неможливо. Саме ці обставини і визначили наш підхід до 

структурної побудови дослідження. 

Ще у 30–40-х роках минулого століття Честер Барнард запропонував 

визначення організації, яке до цього часу можна вважати найпростішим. У 

різних інтерпретаціях воно присутнє у найбільш популярних підручниках з 

менеджменту: організація – це група людей, свідомо скоординована 

діяльність яких спрямована на досягнення спільної цілі (цілей) [75, с. 31]. У 

зв’язку зі значним поширенням поняття «організація», залежно від контексту 

воно може набувати різного змісту. На думку Я. Щепанського, терміном 

«організація» можна позначати об’єднання людей, які організованим 

способом прагнуть до реалізації своєї мети; способи керівництва і 

координації, гармонізацію завдань і спрямованість результатів їх рішення на 

досягнення поставленої мети; функціонування спільноти як системи способів 

(зразків) діяльності, засобів соціального контролю, соціальних ролей і 

системи цінностей, що забезпечують порядок і безконфліктність соціального 

життя [166].  

А. Пригожин додає, що цей термін може вказувати на стаціонарний 
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об’єкт – штучні об’єднання інституційного характеру з визначеними 

функціями і статусом; процес – діяльність з розподілу функцій, 

налагодження зв’язків, координації; ступінь впорядкованості – структуру, 

будову, тип зв’язків як специфічний спосіб з’єднання частин, тобто 

властивість цілого [105]. 

Ученими розроблено значну кількість теорій і концепцій, які 

стосуються механізмів утворення і функціонування організацій, зокрема: 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [76], В. Кротов, Б. Лагоша, С. Лобанов 

[92], Т. Питерс, Р. Уотермен [97], П. Журавлев, С. Карташов [129], 

М. Ганнан, Дж. Фріман [169]. Т. Парсонс [95], Р. Мертон [74], А. Етціоні 

[168], Г. Саймон [116] розглядають організацію як природне ціле, 

функціональну гомеостатичну систему. Вони вважають, що організація 

розвивається за «природними законами» незалежно від окремих осіб. При 

цьому рівновага системи може бути порушена ззовні організації. Тому, 

відхилення на шляху до досягнення мети не слід вважати катастрофою. До 

них необхідно ставитися як до природної властивості системи реагувати на 

зовнішні чинники стихійного характеру. Гармонійні відносини між 

частинами соціальної системи (людьми, групами, нормами), тобто 

«позитивна інтеграція», є необхідною умовою і підґрунтям для існування 

організації. Водночас, інтеграція може обмежувати можливості для 

соціальної дії через взаємні перешкоди і суперництво, засноване на боротьбі 

за місце і статус у соціально щільному організаційному середовищі. 

Конфлікт може диференціювати організаційну структуру, проте у таких 

випадках захисними механізмами слугують організаційні цінності і 

нормативні структури, що довільно формуються в організації.  

М. Вебер вважає, що організації спеціально створюються для 

ефективного здійснення групових намірів і планових перетворень на основі 

чіткого розподілу праці, високої кваліфікації і спеціалізації їх персоналу. Для 

реалізації влади в організації потрібна жорстка ієрархічна структура 

управління, яка суворо розподіляє владу за рівнями управління і 
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забезпечується штатом адміністраторів. Відносини між працівниками мають 

безособистісний і емоційно нейтральний характер. Система соціальних 

дистанцій забезпечує виконання обов’язків незалежно від емоційних 

переживань. Жорстка структура організації також забезпечує планову 

ротацію і маніпулювання кадрами [25].  

С. Робінс та М. Коултер привертають увагу до того, що кожна 

організація має чітку ціль, визначену основним завданням або групою 

завдань, які необхідно виконати; вона складається з людей і має певну 

розроблену спеціально для неї організаційну структуру [115, с. 21]. 

Р. Дафт називає організації «соціальним утворенням», що підкреслює її 

соціальний характер і вказує на наявність певної структури з розподілу 

завдань і відповідальності між її членами, а також на те, що організація 

повинна приносити певний результат: прибуток, збільшення доходів її 

членів, задоволення духовних і соціальних потреб [29, с. 38]. 

Типологія організацій будується на основі характеристик, які 

відображають їх функціональне призначення і місце в системі суспільних 

відносин: адміністративні, громадські, наукові, утилітарні, добровільні, 

примусові, асоціативні, професійні, технологічні, програмно-цільові, 

непрограмні, економічні, самоосвітні та інші соціальні організації. Достатньо 

повно і детально класифікація організацій викладена в працях А. Пригожина 

[105]–[107]. 

Визначальною ознакою організації А. Пригожин, М. Мескон, 

М. Альберт, Ф. Хедоурі вважають колективне цілеутворення і ціледосягання. 

А. Пригожин виділяє такі цілі організації: цілі, які відображають 

призначення організації як суспільного інструменту; цілі, які дозволяють 

реалізувати через організацію інтереси її членів; цілі системи як умову 

функціонування організації (рівновага, стабільність, цілісність) [105, с. 86].  

На ряд суттєвих характеристик організації вказують М. Мескон, 

М. Альберт і Ф. Хедоурі. Вони відмічають, що організація досягає своїх 

цілей за рахунок перетворення своїх основних ресурсів: людських, 
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фінансових, матеріальних, технологічних, інформаційних. При цьому 

організація повністю залежить від зовнішнього середовища, до якого учені 

відносять: економічні умови, споживачів, профспілки, законні і підзаконні 

акти, конкуруючі організації, суспільну систему цінностей тощо, і 

відмічають, що його ускладнення набуває глобального характеру. Спільна 

діяльність членів організації вимагає розподілу праці і управління нею. 

Працю розподілено як горизонтально, так і вертикально. Горизонтальний 

розподіл праці пов’язаний з утворенням структурних підрозділів, а 

вертикальний – з наявністю органів управління [75, c. 33–35]. 

Наявність ієрархічної структури і процесу соціального управління є 

необхідною умовою для досягнення організацією своїх цілей. Під 

ієрархічною структурою розуміється різнорівневий розподіл елементів 

цілого. Структура вибудовується на підставі: централізації – функція 

консолідації спільної діяльності; односторонньої особистої залежності – 

функція статусів і соціальної нерівності; влади – функція нормативного 

регулювання намірів і інтересів працівників. Соціальне управління 

ґрунтується на цілеспрямованій дії, організаційному порядку і 

самоорганізації [161, с. 472]. 

Серед атрибутів організації науковці виділяють низку функцій, які 

вони виконують. Так, Ю. Швалб і О. Данчева відзначають зовнішні 

(соціально-економічні) та внутрішні (соціально-психологічні) функції 

організації, значущі як для особистості, так і для групи. До соціально-

економічних функцій автори відносять: вихід на ринок соціальних взаємодій; 

включення в макроекономічні структури; виробництво товарів та послуг; 

входження на споживчий ринок, а до соціально-психологічних – об’єднання 

ресурсів (матеріальних, фінансових, соціальних, психологічних); розподіл та 

концентрацію зусиль; визнання та можливість самореалізації; забезпечення 

доходів; захист та гарантію майбутнього [159]. Л. Почебут і В. Чикер 

пропонують ширший набір функцій організації [103, с. 53, 54]. Таким чином, 

діяльність організації є комплексом взаємозв’язаних соціальних, виробничих, 



40 

 

психологічних і інших функцій. Чітке виконання організацією своїх функцій 

є запорукою ефективності її роботи.  

Дискусійним постає питання оцінки ефективності організації. За одним 

підходом пропонується розглядати як ефективність, так і продуктивність 

організації. Під ефективністю організації вони розуміють «...ступінь її 

наближення до поставленої мети, який показує, наскільки успішно 

організація виконує свої функції, тобто надає споживачам необхідні їм 

товари і послуги» [115, с. 39]. А продуктивність організації пов’язують з 

оцінкою обсягу ресурсів, які використала організація для досягнення своїх 

цілей. Прихильники іншого підходу вважають, що ефективність організації 

потребує комплексної оцінки і пропонують це робити за двома блоками 

показників: об’єктивними і суб’єктивними [103, с. 55, 56].  

Ю. Платонов виділяє такі соціально-психологічні чинники 

ефективності організації:  

цілеспрямованість – готовність організації до досягнення мети, яка 

повинна виражати потреби, інтереси, ціннісні орієнтації членів трудового 

колективу; 

вмотивованість – причини трудової, пізнавальної, комунікативної і 

іншої активності членів групи (виконує три психологічні функції: 

спонукальну, спрямувальну і регулювальну); 

емоційність – емоційне ставлення людей до взаємодії, насамперед, у 

неформальних взаєминах в організації, що може стимулювати або знижувати 

ефективність; 

стресостійкість – здатність організації узгоджено і швидко 

мобілізувати емоційно-вольовий потенціал людей для протидії різним 

деструктивним впливам;  

інтегративність – необхідний рівень єдності думок, узгодженості дій, 

структурованості обов’язків (функцій); 



41 

 

організованість – головна передумова ефективності спільної діяльності, 

обумовлена особливостями процесів управління і самоврядування, а також 

специфікою структурно-функціональної взаємодії членів групи [98]. 

Важливим чинником зовнішнього впливу на організації стає 

глобалізація, яка змушує їх постійно змінюватися [6], [19], [50], [69], [170].  

Протягом кількох останніх десятиліть проблема змін в організаціях 

цікавить багатьох українських та іноземних дослідників, що надає проблемі 

міждисциплінарного характеру [5], [37], [73], [90], [100]. У дослідженнях 

західних учених розкрито сутність та завдання організаційного розвитку і 

організаційних змін [9], [13], [26], [148], чинники, що впливають на 

ефективність їхнього виконання [24], [34], [155], [168], форми надання 

психологічної допомоги керівникам організацій, які реалізують зміни [7], 

[18], [47], [80], [127] та ін. Українські психологи почали досліджувати 

проблему змін в організаціях лише останніми роками [50], [58], [89], [111]. 

Окремі аспекти організаційного розвитку знайшли відображення у контексті 

можливостей застосування зарубіжних моделей організаційного розвитку до 

практики діяльності організацій [128], створення умов для забезпечення 

організаційного розвитку і змін в освітній організації [3], [111], [113] тощо. 

За результатами аналізу вже зазначеної наукової літератури та деяких 

інших праць [1], [24], [39], [51], [153], [155] встановлено, що наразі єдиний 

підхід до визначення терміну «організаційні зміни» науковцями не 

вироблений. Організаційні зміни пов’язують із перетворенням, зміною 

окремих аспектів, елементів, характеристик організації і визначають як:  

зміну в тому, як організація функціонує, хто її члени й лідери, якої 

форми вона набуває і як вона розподіляє свої ресурси (С. Х’юбер); 

емпіричне спостереження у формі, якості або стані якого-небудь 

організаційного елементу протягом часу. Організаційними елементами 

можуть бути робота конкретного співробітника, робоча група, організаційна 

стратегія, програма, продукт або вся організація в цілому (А. Ван де Вен, 

М. Пул); 
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переробку і перетворення форми для того, щоб вона краще виживала в 

навколишньому середовищі (М. Хейг); 

створення нових організаційних форм і розвиток нових здатностей 

(Е. Кемпбелл і К. Саммерс Лачс); 

внутрішню політику з постійно мінливими коаліціями і фракціями, з 

історичної точки зору або в перспективі розвитку із входженням у ринки й 

контролем ринків, у подальшому з мінливою власністю (Р. Хол); 

зміну головних компонентів організації: стратегії, структури або 

процесу (Дж. Р. Кімберлі, Р. Куінн); 

бачення, цілей, стратегій, технологій, внутрішніх структур, людських 

ресурсів (К. Фрайлінгер, Й. Фішер), а також бізнес-процесів, культури, 

структури і влади (Д. Бодді, Р. Пейтон). 

Процесний аналіз вказує на те, яким саме способом відбувається ця 

зміна. Зазначені організаційні зміни визначають як «послідовність подій, які 

привели до спостережуваної змістовної зміни в організації, тобто сукупність 

причин, що викликали зміну, та підпроцесів ухвалення рішення про зміну, 

його детальне пророблення й впровадження в організації» [152, с. 36]. 

Ряд дослідників [61], [148], [155], використовуючи процесний підхід, 

визначають організаційні зміни як: 

перетворення організації між двома моментами часу (В. Барнетт, 

Г. Керролл); 

процес руху від поточного стану до стану майбутнього, розділений 

перехідним періодом (Дж. Харрінгтон, К. Есселінг, Хан Ван Німвеген); 

постійний або східчастий процес переведення організації на новий 

щабель із використанням існуючих ідей і концепцій (А. Зуб, М. Лактіонов). 

Слід зазначити, що наведені визначення доповнюються одне одним: 

«подібний поділ має серйозне прикладне значення для дослідників, 

повноцінне дослідження організаційних змін має охоплювати як змістовний, 

так і процесний бік, інакше буде отримане однобоке подання проблеми» [51, 

с. 35]. 
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За результатами аналізу наукової літератури М. Москальов виділив 

основні підходи до вивчення сутності змін в організації: стратегічний; 

інноваційний; структурно-процесуальний; особистісний [80, с. 14–21]. 

Що стосується стратегічного підходу до аналізу сутності змін в 

організації, то, на думку Є. Лапигіна, – це певні дії, які змушують 

організацію переходити з одного стану в інший, якісніше і швидше реагувати 

на зміни зовнішнього середовища, що в свою чергу сприяє постійному 

розвитку організації, а при систематичному проведенні змін неухильно веде 

до підвищення якості її функціонування [61]. Стратегічні зміни мають 

комплексний характер, завжди стосуються організаційної структури та 

організаційної культури і найчастіше пошуку оптимального співвідношення 

між централізацією й децентралізацією владних функцій. Стратегічні зміни 

охоплюють: інформування, мотивацію, компетенції і навички персоналу; 

лідерство та стиль менеджменту; базові цінності та корпоративну культуру; 

організаційну структуру; фінансування і ресурсне забезпечення і покликані 

забезпечити можливість організації адаптуватися до зовнішнього середовища 

[13], [16], [102]. 

Висновки представників інноваційного підходу до аналізу сутності 

змін в організації ґрунтуються на результатах вивчення застосовуваних в 

організації інновацій. Саме інновації та нововведення спрямовані на 

економічні перетворення будь-яких компонентів у структурі або 

функціонуванні організації [15]–[17]. На думку М. Генсона, винахід, 

нововведення та зміни поєднують певні спільні риси, адже винахід  

стосується процесу розвитку нових технологій, проектів чи процедур, які 

може використовувати організація; нововведення – стосується «умисних, 

незвичайних, специфічних змін, які, як вважають, будуть більш дієвими у 

досягненні цілей системи» [21, с. 14]. 

П. Завлін пропонує класифікацію інновацій за такими ознаками: 

1) галузь застосування: управлінські, організаційні, соціальні, промислові; 

2) етапи НТП: наукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі, 
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інформаційні; 3) ступінь інтенсивності: «бум», рівномірна, слабка, масова; 

4) темпи здійснення: швидкі, уповільнені, наростаючі, рівномірні, 

стрибкоподібні; 5) масштаб інновацій: трансконтинентальні, 

транснаціональні, регіональні, великі, середні, дрібні; 6) результативність: 

висока, низька, стабільна; 7) ефективність: економічна, соціальна, екологічна, 

інтегральна [43].  

Серед причин, що викликають необхідність введення нововведень, 

називають зовнішні: політичні, економічні, ринкові, технологічні, соціальні, 

конкурентні, техногенні (стихійні лиха) та внутрішні: усвідомлення 

необхідності або бажання розвивати нові напрями діяльності, підвищувати 

продуктивність праці, мотивацію персоналу, поліпшувати якість та 

обслуговування, розширювати обсяг продажу, берегти кадри, зміцнювати 

позиції на ринку тощо [152, с. 280].  

Структурно-процесуальний підхід орієнтований на дослідження змін у 

побудові організації та її основних процесах: а) завданнях – розроблення 

нового продукту або послуг, зміна місії або загального напряму діяльності, 

зміна ринкової орієнтації; б) бізнес-процесах – запровадження нового 

процесу обробки замовлень клієнтів, раціоналізація способів технічної 

експлуатації й ремонту, перегляд систем керування потоками коштів і 

капіталів; в) структурі – перерозподіл функцій і обов’язків між відділами, 

перегляд організації виконання робочих завдань для підвищення рівня 

наділення владою, централізація або децентралізація; г) технологіях – 

установка нових апаратних засобів або програмного забезпечення, 

будівництво нового виробництва, творення своєї сторінки в Інтернеті;  

д) співробітниках – розробка програм підготовки для закріплення навичок, 

зміна робочих завдань і пропозиція нової послуги, стимулювання 

позитивного ставлення до споживачів [26]. Структурно-процесуальні зміни 

найбільш поширені в організаціях і стосуються розподілу повноважень і 

відповідальності, координаційних та інтеграційних механізмів, поділу на 

відділи; технологій і завдань, графіка виконання завдань, запровадження 
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нового обладнання або методів, змін нормативів і самого характеру роботи 

тощо [80], [154]. 

Особистісний підхід до аналізу сутності змін в організації ґрунтується 

на дослідженні особистості, у тому числі й менеджерів та персоналу 

організацій, які беруть участь у змінах [48], [62], [91]. 

О. Кузьмін та О. Мельник дають у своїй роботі класифікацію сфер 

середовища організації, яких можуть стосуватися зміни, відзначаючи, що на 

організацію впливають чинники внутрішнього і зовнішнього середовищ. 

Внутрішнє середовище – це внутрішні чинники або ситуаційні рушійні сили 

всередині організації. До них належать цілі, структура, завдання, технологія, 

працівники та ресурси. Чинники зовнішнього середовища автори поділяють 

на групу прямої дії та групу непрямої дії. До чинників прямої дії відносять 

чинники, що безпосередньо впливають на діяльність організації та залежать 

від цієї діяльності (суспільство, громадські організації, бізнес-середовище 

тощо). До чинників непрямої дії відносять ті, що впливають через наявні 

механізми та взаємовідносини (міжнародні події, оточення, науково-

технічний прогрес, політичні обставини, стан економіки тощо) [60]. 

Водночас, Д. Дзвінчук, В. Малімон та В. Петренко вважають зовнішні та 

внутрішні чинники середовища основними причинами виникнення змін [30].  

Слід відзначити зв’язок між стратегічним управлінням, антикризовим 

менеджментом та змінами. В. Нємцов та Л. Довгань вказують, що реалізація 

нової стратегії завжди означає зміни для організації. Саме реалізація змін в 

організації є умовою для приведення діяльності організації у відповідність до 

обраної стратегії. Необхідність та ступінь змін залежать від рівня готовності 

організації до реалізації обраної стратегії. Водночас, проведення 

організаційних змін є як способом реалізації нової стратегії, так і засобом 

подолання кризи (глобальної чи локальної) [87]. 

Для психологічного дослідження важливо те, що при проведенні змін в 

організації необхідно враховувати людський чинник. Поведінка 

співробітників організації, у тому числі її керівників, врешті решт визначає 
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характер змін, можливість їх реалізації і реальну користь, яку ці зміни можуть 

принести. Усі організації, передусім, є соціальними системами. Люди повинні 

не просто розуміти сенс змін. Вони повинні мати бажання і можливість 

реалізовувати їх, навіть якщо на перший погляд здається, що ці зміни мають 

чисто технічний або структурний характер і є пріоритетом виключно вищого 

керівництва. Насправді, будь-які зміни неминуче вплинуть на умови праці, 

інтереси і ступінь задоволеності роботою практично кожного працівника. 

Щоб впоратися з організаційними змінами, працівники повинні 

змінюватися самі. Їм доведеться вчитися засвоювати нову інформацію, 

виконувати нові завдання і обов’язки, удосконалювати навички роботи, 

відмовлятися від того, від чого б їм не хотілося відмовлятися, і дуже часто 

змінювати звичні методи роботи, цінності та ставлення до способів ведення 

справ в організації. Важливо усвідомлювати, що ці вимоги стосуються усіх 

співробітників організації, починаючи з вищого керівництва. Той, хто хоче, 

щоб його підлеглі або колеги змінилися, повинен сам бути готовий критично 

оцінювати і змінювати свою поведінку, методи роботи і ставлення до неї. Це 

золоте правило проведення організаційних змін. 

Науковцями зроблено значну кількість спроб описати процес 

організаційних змін за допомогою різних моделей, але жоден з таких описів 

не можна вважати задовільним. Різні люди змінюються по-різному, і кожна 

людина має свої особливості, що позначаються на її можливості і бажанні 

змінюватися. У 1951 році соціальний психолог К. Левін запропонував модель 

групових змін, що складається з трьох послідовних етапів: розморожування, 

зміни і заморожування, – яка до цього часу залишається найбільш 

застосованою спеціалістами [62]. 

Умовою для «розморожування» є виникнення певної ситуації, що 

викликає у людини занепокоєння або незадоволення, наприклад, якщо 

йдеться про навчання, то це необхідність у пошуку нової інформації. До умов, 

що збільшують ефективність процесу «розморожування», зазвичай відносять 

підвищений рівень напруженості, який викликає помітну потребу у змінах 
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(наприклад, відсутність джерел інформації, розрив сталих контактів і зміна 

звичного розпорядку). В одних випадках ці умови, необхідні для виникнення 

потреби у змінах, виникають ще до прийняття рішення про проведення змін. 

У інших випадках необхідність змін не відчувається людьми і для 

розморожування вимагається донести до них цю необхідність, наприклад, 

пояснити, які будуть наслідки, якщо організація або людина не зможуть 

змінитися. 

«Зміни» є центральним етапом моделі, в ході якого і керівництво, і 

співробітники починають на практиці застосовувати нові взаємини, методи і 

образ дій. Процес проведення змін включає: 

ідентифікацію, в ході якої учасники випробовують запропоновані зміни, 

мотиви яких сформульовані керівництвом; 

інтерналізацію, в ході якої загальні цілі і принципи змін 

перетворюються у власні, особисті цілі і правила людини. Цей процес може 

бути досить складним: зазвичай для трансформації зовнішніх (загальних) 

мотивів у внутрішні (особисті) мотиви конкретних осіб потрібні не лише 

значні зусилля з боку самих учасників змін, але і прояв величезного терпіння, 

творчого мислення і уяви з боку керівника, який допомагає реалізовувати ці 

зміни. 

Етап «заморожування» настає, коли людина починає на практиці 

застосовувати запропоновані зміни. Тут потрібно дружнє оточення 

(наприклад, схвалення з боку керівництва), зазвичай на цьому етапі росте 

самоповага в результаті задоволеності від успішно виконаної роботи. На 

початку «заморожування» рекомендується постійно підкріплювати правильну 

поведінку за допомогою винагород і заохочень – це стимулює і прискорює 

процес навчання. На пізніших етапах практика періодичних заохочень 

допоможе підтримати використання нових моделей поведінки. Зрештою, нові 

моделі поведінки і стосунків або інтерналізуються і стають робочими, або не 

приймаються і відкидаються [102]. 
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Людський чинник у проведенні організаційних змін викликає нашу 

увагу завдяки феномену «опору змінам». Люди мають вражаючу здатність 

адаптуватися до різних умов, тому вони можуть пристосовуватися до змін і 

взагалі сприймати їх як природний хід життя. Проте зміни в поведінці людей 

часто стають вузьким місцем організаційних змін. Люди чинять опір тим 

змінам і прагнуть уникнути тих змін, які можуть погіршити їх положення 

(характер і умови роботи, навантаження, прибутки, взаємини, політичний 

вплив, спосіб життя тощо). Однак у багатьох випадках люди опираються 

змінам, які мають для них нейтральний або навіть сприятливий характер. На 

думку М. Кубра, найбільш загальними причинами опору змінам, у тому числі 

психологічного характеру, є [59, с. 97]:  

1. Недостатня упевненість в необхідності змін. Якщо люди не 

проінформовані належним чином про майбутні зміни та їх мету, то вони, 

швидше за все, розглядатимуть поточну ситуацію як задовільну, а всі спроби 

що-небудь змінити – як даремні і такі, що порушують порядок речей.  

2. Неприйняття змін, що нав’язуються. Людям не подобається, коли до 

них ставляться як до пасивних об’єктів. Їх обурюють зміни, що нав’язуються 

їм, і відсутність можливості висловити свою думку з цього приводу. 

3. Неприйняття несподіванок. Людям не подобається перебувати в 

невіданні про підготовку змін. Будь-які організаційні зміни можуть викликати 

хвилю обурення, якщо вони виявляться несподіваними. 

4. Страх перед невідомим. Люди не люблять жити в умовах 

невизначеності, і вони можуть надати перевагу недосконалому сьогоденню 

над невідомим і невизначеним майбутнім. 

5. Небажання вживати непопулярні заходи. Керівники, як і будь-хто, 

часто намагаються уникнути неприємної необхідності вживати непопулярні 

заходи, навіть якщо вони усвідомлюють, що не зможуть ухилятися від цієї 

необхідності вічно. 

6. Боязнь невдач і невідповідності вимогам. Більшість людей часто 

невпевнені в тому, що зуміють пристосуватися до нових умов і утримати або 
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підвищити результати своєї діяльності. Деякі з них сумніваються у своїй 

безпеці і в тому, що зможуть засвоїти нові навички і досягти нових 

результатів. 

7. Порушення сталих традицій, звичок і зв’язків. У процесі змін багато 

сталих робочих процедур, традиції і звички застарівають, звичні зв’язки і 

взаємовідносини порушуються або уриваються. Це може призвести до появи 

у людей почуття розчарування і смутку. 

8. Відсутність пошани і довіри до організатора змін. Люди з підозрою 

ставляться до змін, що пропонує керівник, якому вони не довіряють і якого не 

шанують або вважають сторонньою людиною, рівень компетентності і 

мотиви якої їм невідомі. 

Л. Орбан-Лембрик до причин спротиву нововведенням відносить: 

дрібновласницький інтерес; нерозуміння і дефіцит довіри; різне оцінювання 

ситуації; низьку толерантність до змін; тиск колег; втому від змін; попередній 

невдалий досвід змін [91, с. 281]. За ознакою ставлення до організаційних 

змін дослідниця розділяє персонал на різні категорії [91, с. 281, 282]. Так, на 

думку Л. Орбан-Лембрик, скептики (вербальні противники) на словах 

виявляють незадоволення нововведеннями, однак за власною ініціативою не 

вдаються до жодних практичних кроків, які б унеможливлювали зміни. 

Нейтрали байдуже ставляться до будь-яких змін та нововведень. Вони 

вважають, що нововведення не вплине на їхню трудову діяльність, а якщо це 

станеться, то незначною мірою. Прихильники, як правило, схвалюють і на 

словах підтримують нову ідею, однак у конкретній справі малоініціативні. 

Іноді у них виникають сумніви щодо ефективності й актуальності 

конкретного варіанту проекту. Ентузіасти, як ініціатори або активні 

прихильники змін, підтримують їх і на словах, і на практиці. Своїми ідеями 

намагаються залучити до нової справи якомога більше людей в організації. 

Цікавий підхід до характеристики змін на основі теорії катастроф 

запропонував М. Плотніков [99].  
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1. Перехід системи з поганого в кращий стан можливий тільки через 

найгірший стан.  

2. Поступовий рух у бік кращого стану відразу ж призводить до 

погіршення.  

3. Швидкість погіршення при рівномірному русі до кращого стану 

збільшується. 

4. По мірі руху від гіршого до найгіршого стану опір системи змінам 

зростає.  

5. Максимум опору настає раніше, ніж найгірший стан.  

6. Після проходження рівня максимального опору стан системи 

продовжує погіршуватися, але опір поступово слабшає. 

7. У точці найгіршого стану опір доходить до нуля і змінює знак – 

виникає сила, що притягує до кращого стану. 

8. При невеликих змінах система може перебудовуватися майже без 

погіршення стану. 

9. Якщо систему перевести стрибком з поганого стану у бік кращого, то 

вона сама рухатиметься далі без опору. Але для цього потрібні значні 

ресурси. 

10. Величина погіршення пов’язана із станом початкових ресурсів і з 

кількістю ресурсів, що вкладаються в зміни. 

Значну роль в організації змін і управлінні ними відіграють керівники. 

Висновок про обсяг їхніх завдань і відповідальності можна зробити лише за 

переліком запитань, на які їм необхідно дати відповідь, перш ніж розпочати 

зміни: які зміни відбуваються у зовнішньому середовищі організації; як вони 

відіб’ються на організації; які зміни слід передбачати, щоб мати можливість 

досягти поставлених цілей; які небажані зміни можуть статися з організацією, 

якщо ми не зробимо своєчасних кроків для їх запобігання; з якою кількістю 

змін і якого роду ми зможемо впоратися; з якою кількістю змін і якого роду 

зможуть впоратися наші  співробітники; чим ми можемо їм в цьому 

допомогти; чи повинні ми реалізовувати ці зміни поетапно; як будуть 
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взаємозв’язані заплановані нами зміни; як вони координуватимуться; де і як 

необхідно почати процес реалізації змін; як ми повинні управляти змінами; 

який буде графік реалізації змін? [35, c. 99]. 

Проведення зміни вимагає від керівників, які безпосередньо 

відповідальні за управління організацією, виконання функцій лідерства. Таке 

лідерство потрібне, навіть якщо вибраний підхід передбачає високу міру 

участі всього колективу. Якщо вище керівництво демонструє відсутність 

інтересу, а відповідальність за реалізацію конкретних змін покладається на 

керівників нижчого рівня або на функціональні підрозділи організації, то для 

членів колективу це стає сигналом того, що керівництво має інші пріоритети. 

Зрозуміло, що керівництво вимушене тримати під контролем відразу 

декілька напрямів: реструктуризацію, реорганізацію й інші важливі процеси, а 

також здійснювати поточне управління діяльністю організації. Можливе 

виникнення конкуренції за обмежені ресурси: одні й ті ж співробітники 

повинні брати участь і в підготовці серйозних змін, і у веденні поточних 

справ. Керівники повинні визначити конкретні заходи з реалізації змін, що 

вимагають їх втручання і прийняти рішення щодо стилю і інтенсивності своєї 

безпосередньої участі. Ключовими критеріями тут стають складність змін, що 

готуються, і ступінь їх важливості для майбутнього організації. У великих 

організаціях керівники вищої ланки не беруть особистої участі в усіх 

процесах. Проте існують такі питання, для вирішення яких потрібно їх 

безпосереднє втручання. Заохочення керівництва відіграє важливу роль у 

стимулюванні зусиль підлеглих в реалізації змін. 

Стиль управління має бути узгоджений з організаційною культурою, 

обраним підходом до реалізації змін, невідкладністю змін і досвідом 

залученого персоналу. У тих ситуаціях, що вимагають невідкладного 

втручання, і за відсутності у персоналу достатнього досвіду може бути 

застосований директивний стиль. А в ситуаціях, коли відповідальність за 

виконання роботи можна покласти на однодумців, що добре представляють 
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загальну схему, в межах якої необхідно організувати і здійснювати зміни, 

може використовуватися делегування повноважень [35, с. 103, 104]. 

Як зазначають С. Дзяна та Р. Дзяний, «серед численних незгрупованих 

та нечітких класифікацій… треба звернути увагу на те твердження, що зміни 

можуть бути або заздалегідь спланованими, або ж просто реакцією на 

неочікувані та непередбачені події» [31]. Зміни, які відбуваються у Державній 

прикордонній службі України і впливають на управлінську діяльність 

керівників оперативно-розшукових підрозділів, мають плановий 

(стратегічний) та ситуаційний (динамічний) характер. Планові (стратегічні) 

зміни – це такі, які завчасно розробляються для досягнення віддаленої мети і 

впроваджуються шляхом виконання конкретних завдань у певному порядку і 

у встановлений час. Ситуаційні (динамічні) зміни викликаються необхідністю 

невідкладного реагування на події в процесі їх розгортання. Такі зміни 

відбуваються незалежно від волі керівників, їх не планують, проте вони 

повинні враховуватися у проектуванні майбутнього Державної прикордонної 

служби України та її оперативно-розшукових органів (підрозділів) [31]. 

Переважна кількість змін, на які необхідно реагувати керівникам оперативно-

розшукових підрозділів на поточному етапі розбудови Державної 

прикордонної служби України, стосуються організаційної структури 

оперативно-розшукових органів (підрозділів), деяких елементів кінцевого 

результату оперативно-розшукової діяльності, технології та процесу її 

організації, вимог до професійно важливих якостей та морально-

психологічного стану особового складу оперативно-розшукових підрозділів. 

Головним джерелом стратегічних та ситуативних змін оперативно-

розшукових органів залишаються соціально-політичні зміни в країні та участь 

оперативно-розшукових підрозділів в операції Об’єднаних сил. Зокрема, 

закінчується реформування територіальних органів Державної прикордонної 

служби України – регіональних управлінь. На червень 2019 року їх 

нараховувалося 8, станом на початок 2020 року залишилося 4. Відповідно 

було скорочено певну кількість оперативно-розшукових органів і підрозділів, 
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що викликало необхідність переведення значної кількості офіцерів до нових 

місць служби та їх адаптацію до нових колективів і нових обов’язків. 

Відбувається масштабне перепідпорядкування органів охорони державного 

кордону. Зокрема Донецький і Краматорський прикордонні загони увійшли 

до складу Східного регіонального управління Державної прикордонної 

служби України (раніше були в складі Донецько-Луганського регіонального 

управління). Для ефективної взаємодії органів і підрозділів Державної 

прикордонної служби України у складі Об'єднаних сил в структурі Східного 

регіонального управління створено Оперативно-військове управління з 

місцем дислокації в Краматорську. Одночасно зі створенням нових 

підрозділів охорони кордону створювалися і комплектувалися кадрами 

оперативно-розшукові органи і підрозділи. 

Зміни відбуваються і в органах Державної прикордонної служби в 

інших регіонах України. Херсонський і Бердянський прикордонні загони, які 

були в складі Азово-Чорноморського регіонального управління, тепер 

підпорядковані Південному регіональному управлінню. Розширилася ділянка 

відповідальності Західного регіонального управління. До його складу увійшов 

Луцький прикордонний загін, який до цього був у складі Північного 

регіонального управління. У свою чергу, Чернігівський і Житомирський 

прикордонні загони, які теж були в складі Північного регіонального 

управління, стали органами охорони кордону центрального підпорядкування. 

У результаті зазначених змін на особливу увагу і ретельний аналіз заслуговує 

проблема керованості органів і підрозділів, у тому числі оперативно-

розшукових, згідно з новим штатом територіальних органів. Тому, за 

результатами аналізу, оптимізація організаційно-штатної структури 

оперативно-розшукових органів (підрозділів) може найближчим часом 

продовжитися. Пріоритет буде надано прикордонним загонам, що залучені до 

проведення операції Об’єднаних сил. Останні зазначені зміни набули 

чинності лише останнім часом і зараз в оперативно-розшукових органах та 

підрозділах триває робота з організації оперативно-розшукової діяльності в 
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нових умовах, а також перерозподіл функціональних обов’язків між новими 

підрозділами та посадовими особами. 

У подальшому стратегічні зміни у структурі Державної прикордонної 

служби продовжаться, що буде викликати і зміни в оперативно-розшукових 

органах та підрозділах. Зокрема, у найближчі роки планується перейти на 

американську модель охорони державного кордону та трирівневу систему 

управління: підрозділ охорони державного кордону (безпосередньо охороняє 

державний кордон); прикордонний загін (об’єднує кілька підрозділів та 

організовує їх діяльність); Адміністрація Державної прикордонної служби 

(організовує діяльність прикордонних загонів та здійснює інші функції 

центрального органу виконавчої влади). Паралельно з організаційно-

штатними змінами у Державній прикордонній службі України змінюються 

підходи до роботи з персоналом. У контексті реалізації відомчої 

антикорупційної програми та проєктів «Нове обличчя кордону» та «Нове 

обличчя керівного складу» найближчим часом планується перехід до 

призначення керівників оперативно-розшукових підрозділів на конкурсній 

основі. 

З урахуванням зазначеного, умови змін, в яких наразі виконують свої 

службові обов’язки керівники оперативно-розшукових підрозділів, 

потребують від них додаткових управлінських зусиль, насамперед, за двома 

основними напрямами професійної діяльності: організація оперативно-

розшукової діяльності органів (підрозділів) та робота з підлеглими. На 

організацію оперативно-розшукової діяльності впливають:  

збільшення кількості і обсягу завдань, які необхідно вирішувати; 

зміни у пріоритетності завдань і функцій оперативно-розшукової 

діяльності; 

зміни часових і просторових рамок оперативно-розшукової діяльності; 

кількісні, структурні та штатні зміни в оперативно-розшукових органах 

(підрозділах); 
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необхідність проведення додаткових заходів з налагодження 

оперативно-розшукової діяльності та службових відносин у новостворених 

підрозділах і організації взаємодії з керівництвом прикордонних загонів, 

регіональних управлінь і взаємодійних правоохоронних органів; 

пошук нових форм і методів застосування сил і засобів оперативно-

розшукової діяльності з урахуванням особливостей обстановки, яка 

динамічно змінюється. 

На організацію роботи з підлеглими впливає необхідність у підготовці і 

проведенні додаткових заходів: 

з переконання підлеглих у важливості і необхідності змін, що 

запроваджуються для подальшого вдосконалення охорони державного 

кордону, оперативно-розшукової діяльності, розвитку Державної 

прикордонної служби України, кар’єрних перспективах офіцерів оперативно-

розшукових органів та підрозділів;  

добування та доведення до підлеглих інформації про характер, зміст та 

конкретні строки запровадження змін, які відбудуться найближчим часом; 

обговорення з підлеглими їх особистих службових та кар’єрних 

перспектив у результаті анонсованих змін та реагуванні на негативні думки та 

настрої;  

з’ясування індивідуальної позиції кожного з підлеглих, громадської 

думки підрозділу та їх корегування за  необхідності у процесі індивідуальних 

бесід та відкритих дискусій;  

організації надання підлеглим необхідної індивідуальної допомоги з 

адаптації до нових обов’язків, умов служби та побуту, збереження та 

підвищення результатів професійної діяльності, опанування нових традицій, 

звичок і зв’язків у професійній діяльності, професійному та позаслужбовому 

спілкуванні.  
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Висновки до розділу 

 

У численних психологічних дослідженнях проблеми психологічної 

готовності поняття «готовність» вживається у широкому діапазоні значень у 

контексті різнобічного спектра психологічних явищ, що свідчить про її 

складність, динамічність і багатогранність функціонування як 

психологічного феномена. У психологічній науці склалося два основних 

підходи до дослідження феномену готовності. Прихильники особистісного 

підходу розглядають психологічну готовність як результат підготовки 

(підготовленості) до певної діяльності. Водночас, у межах функціонального 

підходу психологічна готовність розглядається як певний стан психічних 

функцій, який забезпечує високий рівень досягнень при виконанні того чи 

іншого виду діяльності. 

Психологічна готовність керівника оперативно-розшукового підрозділу 

до управління в умовах змін – це довготривалий психічний стан, що 

формується під впливом знань, умінь, навичок, мотивів, переконань, 

почуттів, установок та особистісних якостей керівника, активується з 

початком організаційних змін, спрямовується на адаптаційне збереження 

психологічної цілісності та рівноваги особистості та проявляється через 

рівень відповідності управлінських рішень вимогам професійного 

середовища, що динамічно змінюються.  

Структура психологічної готовності керівника оперативно-

розшукового підрозділу до управління в умовах змін складається з 

когнітивного, мотиваційного, особистісного, діяльнісного та регулятивного 

компонентів, які відображають: систему знань, умінь та навичок управління в 

умовах змін, поєднану з інформованістю про зміст змін, життєвим та 

службовим досвідом; мотивацію до ефективної реалізації управлінських 

завдань в умовах змін в організації та уявлення про можливість задоволення 

професійних, кар’єрних, особистісних (у т. ч. матеріальних) потреб у разі 

успішного проведення змін в організації; рефлексію на власне ставлення до 
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змін в організації, процес та результати власної діяльності, самоконтроль і 

самооцінку власної готовності до управління в умовах змін, здатність до 

розуміння власних помилок та корегування особистісної позиції щодо змін в 

організації та управління ними. 

На основі аналізу наукової літератури встановлено підходи до 

визначення поняття «організаційні зміни». Науковці виділяють чотири 

основних підходи до вивчення сутності змін в організації: стратегічний, 

інноваційний, структурно-процесуальний, особистісний. Ними розроблено й 

описано значну кількість моделей процесу організаційних змін, але жодний з 

цих описів не можна вважати задовільним.  

Характер змін у оперативно-розшукових органах і підрозділах, 

можливість їх реалізації і ступінь їх реального впливу на ефективність 

охорони державного кордону визначаються поведінкою керівників і офіцерів. 

Керівники оперативно-розшукових підрозділів повинні мати бажання і 

можливість реалізовувати зміни, що проводяться у Державній прикордонній 

службі України і впливають на перебіг оперативно-розшукової діяльності, 

умови служби, інтереси і ступінь задоволеності нею, якість виконання 

службових обов’язків керівниками та їх підлеглими. 

Для розв’язання подальших завдань дослідження психологічну 

готовність слід розглядати як довготривалий психічний стан, що формується 

у процесі професійної та психологічної підготовки керівника до професійної 

діяльності шляхом удосконалення його знань, умінь, навичок, мотивів, 

переконань, почуттів, установок та особистісних якостей і забезпечує 

прийняття ним адекватних управлінських рішень в умовах змін. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [136], [143], 

[147].  
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РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ ДО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗМІН 

 

 

2.1 Організація та методика дослідження 

 

Дослідження було організовано та проведено у 4 етапи. На першому 

етапі було сформульовано мету та завдання дослідження, проаналізовано 

стан проблеми, підібрано методи дослідження. На другому етапі проведено 

емпіричне дослідження з уточнення стану психологічної готовності 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін 

та розроблено модель психологічної готовності керівника. На третьому етапі 

розроблено організаційно-психологічний тренінг підвищення рівня 

психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін та експериментально перевірено його ефективність. 

На четвертому етапі розроблено відповідні рекомендації керівникам 

оперативно-розшукових підрозділів з управління в умовах змін в оперативно-

розшукових підрозділах.  

До участі в емпіричному дослідженні стану психологічної готовності 

було залучено 221 керівника оперативно-розшукових підрозділів: 15 

керівників структурних підрозділів  оперативно-розшукових управлінь 

регіональних управлінь Державної прикордонної служби України, 29 

керівників міжрайонних оперативно-розшукових відділів, їх заступників та 

керівників структурних підрозділів, 63 керівники відділень міжрайонних 

оперативно-розшукових відділів, 57 керівників оперативно-розшукових 

відділів з місцем дислокації в конкретних населених пунктах на ділянці 

державного кордону, 57 керівників відділень оперативно-розшукових 

відділів з місцем дислокації в конкретних населених пунктах.  
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На третьому етапі дослідження у формувальному експерименті взяло 

участь 56 керівників оперативно-розшукових підрозділів Західного 

регіонального управління, які були розділені на дві групи – 

експериментальну та контрольну, по 28 офіцерів у кожній. 

Характер та завдання дослідження зумовили необхідність формування 

відповідного комплексу методів і процедур отримання даних. Для виявлення 

стану досліджуваної проблеми, аналізу сутності організації, організаційних 

змін та психологічної готовності керівника до управління в умовах змін, 

уточнення основних понять та категорій дослідження ми використовували 

комплекс методів та методик: теоретичні методи: аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, моделювання, систематизацію теоретичних та дослідних 

даних. Для емпіричного дослідження параметрів компонентів психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін, перевірки ефективності програми формувального впливу на її 

рівень нами було використано емпіричні методи: спостереження, письмове 

опитування (анкета дослідження професійних знань керівників 

(модифікований опитувальник М. Москальова) [80]), аналіз результатів 

практичної діяльності; методика «case-study» (аналіз ситуацій), тестування 

(Методика оцінки глобального управлінського потенціалу [29, с. 171–173]; 

методика «Мотиви вибору професії» [114, с. 373]; тести «Мотивація 

досягнення успіху» та «Мотивація уникнення невдач» Т. Елерса [11, с. 415–

421]; методика «Типи спрямованості особистості» В. Смекала та М. Кучери 

[11, с. 257–262]; методика «Стиль саморегуляції поведінки» (ССПМ) 

В. Моросанової та Є. Коноз [79]; методика «Самооцінка особистості» у 

варіанті С. Будассі [104, с. 479, 480]; методика системно-структурного 

аналізу складних об’єктів (за В. Семиченко) [119]; порівняльний аналіз рівнів 

сформованості структурних компонентів психологічної готовності до 

управління в умовах змін. 

За допомогою валідних та надійних психодіагностичних тестових 

методик нами було отримано кількісні і якісні дані, що характеризували 
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значну кількість досліджуваних, дали нам можливість робити узагальнення, 

виявляти тренди, порівнювати дані експериментального дослідження. 

Отримані нами емпіричні дані оброблялися за допомогою статистичних 

методів. Зокрема розраховувалися середні величини, проводився 

кореляційний аналіз, за допомогою якого виявлялася достовірність 

відмінностей у досліджуваних вибірках (табл. 2.1). 

Оцінка рівня сформованості когнітивного компонента психологічної 

готовності керівників до управління в умовах змін здійснювалася за 

результатами аналізу рівня професійних знань керівників; рівня оволодіння 

уміннями та навичками управління в умовах змін. Рівень знань керівників 

щодо особливостей управлінської діяльності та її особливостей в умовах змін 

вивчався за допомогою модифікованої анкети М. Москальова (додаток А). 

Під модифікацією розуміється використання основної ідеї та формулювань 

деяких її запитань, значну частину яких було змінено відповідно до 

особливостей професійної діяльності опитаних. Анкета містила запитання, 

які стосуються визначення професійної компетентності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів: виконання управлінських завдань; 

розуміння вимог до особистості керівника; обґрунтування якостей, 

необхідних для ефективного управління в умовах змін в оперативно-

розшукових підрозділах, тощо. За результатами анкетування опитаних було 

розділено на три рівні: 

високий рівень – керівники, які чітко визначають свої функціональні 

обов’язки, виявляють основні професійні якості, володіють знаннями щодо 

управління в умовах змін та вміють ними оперувати. Кількісні показники 

відповідей оцінювалися від 28 до 35 балів; 

середній рівень – керівники, які не повністю оволоділи знаннями з 

теорії управління, нечітко розуміють сутність управління в умовах змін та 

невпевнено їх застосовують. Їхні відповіді нечіткі, безсистемні. Кількісний 

показник – 21–27 балів; низький рівень – керівники, які не володіють 
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управлінськими знаннями на достатньому рівні, надають неповні відповіді 

або відповідають не по суті запитання. Кількісний показник – до 21 бала. 

 

Таблиця 2.1 – Методики дослідження компонентів психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління 

в умовах змін  
№ 

з/п 

Складові психологічної готовності 

керівників до управління в умовах змін 

Методики  

дослідження 

Дослідження когнітивного компонента 

1 Визначення рівня професійних знань 

керівників 

Модифікована анкета дослідження 

професійних знань керівників 

(розробка                   М. 

Москальова) 

2 Визначення рівня розвитку умінь та навичок 

управління в умовах змін 

Методика «case-study» (аналіз 

ситуацій) 

Дослідження мотиваційного компонента 

3 Дослідження рівня сформованості мотивів 

вибору професії 

Методика «Мотиви вибору 

професії» 

4 Визначення рівня сформованості мотивації на 

досягнення успіху 

Тест «Мотивація досягнення 

успіху» Т. Елерса 

5 Визначення рівня сформованості мотивації на 

уникнення невдач 

Тест «Мотивація уникнення 

невдач» Т. Елерса 

Дослідження діяльнісного компонента 

6 Визначення рівня сформованості глобального 

мислення 

Методика оцінки глобального 

управлінського потенціалу 

Дослідження особистісного компонента 

7 Визначення особливостей самооцінки  Методика «Самооцінка 

особистості» С. Будассі 

8 Визначення спрямованість особистості 

керівників 

Методика діагностики 

спрямованості особистості  

Б. Басса (опитувальник  

В. Смекала, М. Кучери) 

Дослідження регулятивного компонента 

9 Визначення стилю саморегуляції психічної 

стійкості 

Методика «Стиль саморегуляції 

поведінки» (ССПМ) 

В. Моросанової та Є. Коноз 

 Дослідження структурних компонентів та їх взаємозв’язків 

10 Порівняльний аналіз рівнів сформованості 

структурних компонентів психологічної 

готовності до управління в умовах змін 

Методика системно-структурного 

аналізу складних об’єктів  

(за В. Семиченко) 

11 Визначення взаємозв’язку між показниками 

експериментальної та контрольної груп до та 

після експерименту 

Кореляційний аналіз: t-критерій 

Стьюдента для зв’язаних і 

незв’язаних сукупностей; критерій 

φ* – кутове перетворення Фішера 

(критерій Фішера) 

http://medstatistic.ru/calculators/averagestudent.html
http://medstatistic.ru/calculators/averagestudent.html
http://medstatistic.ru/calculators/averagestudent.html
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Для дослідження вмінь та навичок керівників розв’язувати ситуативні 

професійні завдання використовувалася технологія case-study (аналіз 

ситуацій) (додаток Б). Учасникам дослідження пропонувалося розв’язати ряд 

ситуативних професійних ситуацій щодо управління в умовах змін. 

Методика дає можливість обговорювати «реальні» проблемні професійні 

ситуації щодо управління в умовах змін та здійснювати пошук оптимальних 

варіантів їх розв’язання. Завдання керівникам було роздано на бланках, вони 

мали їх проаналізувати та відповісти на поставлені в кінці кожної ситуації 

запитання.  

Було визначено такі рівні сформованості вмінь та навичок керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до вирішення ситуативних професійних 

завдань з управління змінами:  

високий рівень (3) – керівники виявляють упевненість у вирішенні 

ситуативних професійних завдань, завжди пропонують адекватні рішення. 

Проявляють високий рівень сформованості вмінь та навичок при 

розв’язуванні професійних ситуацій. Кількісний показник – від 23 до 25;  

середній рівень (2) – керівники виявляють невпевненість щодо 

вирішення професійних ситуацій, не завжди розуміють інструменти для 

ефективного розв’язання ситуативних завдань. Демонструють середній 

рівень умінь та навичок при розв’язанні професійних ситуацій. Кількісні 

показники від 17 до 23 балів; 

низький рівень (1) – керівники здебільшого не здатні самостійно 

вирішувати професійні ситуації у повному обсязі, потребують додаткової 

допомоги. Виявляють недостатній рівень умінь та навичок розв’язувати 

надані ситуації. Кількісні показники до 17 балів. 

Дослідження сформованості мотиваційного компонента психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін здійснювалося за результатами аналізу мотивів вибору професії; 

мотивації на досягнення успіху і мотивації на уникнення невдач. 
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Для дослідження мотивів вибору керівниками оперативно-розшукових 

підрозділів професії було використано методику «Мотиви вибору професії». 

Модифікований опитувальник містить 20 тверджень, з яких необхідно обрати 

ті, що мотивують офіцера ОРП залишатися в професії і оцінити ступінь 

їхнього впливу за шкалою: 5 – вплинуло дуже сильно; 4 – сильно;  

3 – середньо; 2 – слабко; 1 – ніяк не вплинуло. Методика дає можливість 

визначити домінувальні мотиви (внутрішні індивідуально значущі, внутрішні 

соціально значущі, зовнішні позитивні та зовнішні негативні). При цьому 

розрізняють внутрішні (інтровертні) та зовнішні (екстравертні) мотиви 

вибору професії.  

Внутрішні (інтровертні) мотиви вибору вказують на суспільну 

значущість професії (почуття відповідальності, дає можливість приносити 

користь людям тощо) або особистісну значущість професії (спілкування з 

різними людьми; задоволення, яке надає робота завдяки творчому характеру; 

привабливість тощо). Внутрішня мотивація виникає із потреб самої людини, 

тому її діяльність відбувається із задоволенням без зовнішнього тиску. 

Зовнішні (екстравертні) мотиви є передусім орієнтацією на заробіток, 

прагнення до престижу, боязнь осуду, невдачі. Зовнішні мотиви можна 

розділити на позитивні та негативні. До позитивних мотивів належать: 

матеріальне стимулювання; можливість вирішити власні проблеми; стимули, 

заради яких людина вважає за необхідне докласти своїх зусиль, та ін.); до 

негативних – вплив на людину шляхом тиску; покарання; критика; осуд та 

інші санкції негативного характеру.  

Ураховуючи те, що переважання внутрішніх мотивів здебільшого 

впливає на задоволення та продуктивність праці, ми погоджуємося з точкою 

зору, що найоптимальнішим є поєднання внутрішніх та зовнішніх мотивів 

або забезпечення так званої полімотивації управлінської діяльності керівника 

[89]. У тих випадках, коли відбувається актуалізація лише одного типу 

мотивів (внутрішніх чи зовнішніх), результати діяльності будуть не завжди 

ефективними. Вищий рівень сформованості мотивів вибору професії 
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характеризується, насамперед, наявністю таких мотивів, що належать до 

гуманістичного рівня, а також позитивним ставленням до професії.  

Було визначено такі рівні сформованості мотивів вибору професії як 

складової мотиваційного компонента психологічної готовності керівників до 

управління в умовах змін: 

високий рівень (3) – керівники, яким притаманні мотиви вибору 

професії гуманістичного спрямування (задоволення, яке надає робота завдяки 

творчому характеру; можливість спілкування, бажання бути корисним іншим 

тощо) та позитивне ставлення до професії. Домінувальним є переважання 

внутрішньо індивідуально значущих мотивів вибору професії;  

середній рівень (2) – керівники, які не можуть упевнено сформулювати 

мотивацію вибору професії. Вона представлена розмито, характеризується 

наявністю як внутрішніх, так і зовнішніх мотивів з переважанням зовнішніх 

позитивних мотивів (матеріальне стимулювання, можливість кар’єрного 

росту); 

низький рівень (1) – керівники зі значною диспропорцією у мотивах 

вибору професії при переважанні зовнішніх негативних мотивів (професію 

офіцера обрано під впливом батьків, друзів або для того, щоб вирішити свої 

власні потреби).  

Спрямованість керівників оперативно-розшукових підрозділів на 

мотивацію до успіху досліджувалася за допомогою методики «Методика 

діагностики особистості на мотивацію до успіху» Т. Елерса. Мотивація 

досягнення успіху за Т. Елерсом – це, насамперед, прагнення до високих 

результатів у своїй діяльності. І якщо людина прагне досягти успіху, високих 

результатів у діяльності, то у неї достатньо сильна мотивація досягнення. 

Одні відводять досягненню успіхів надважливу роль, для інших – це менш 

суттєво. 

Виділяють такі чинники, що визначають наявність сильної мотивації 

досягнення: 

прагнення досягти високих результатів (успіхів);  
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прагнення робити все якнайкраще від усіх;  

вибір складних завдань і бажання їх виконати; 

прагнення вдосконалювати себе в своїй майстерності.  

Люди, мотивовані на успіх, ставлять перед собою цілі, досягнення яких 

однозначно розцінюється ними як успіх. Вони прагнуть попри все досягти 

успіху в своїй діяльності, вони сміливі і рішучі, розраховують дістати 

схвалення за дії, спрямовані на досягнення поставленої мети. Для них 

характерні мобілізація всіх своїх ресурсів і зосередженість уваги на 

досягненні поставленої мети. 

Було визначено такі рівні сформованості мотивації на досягнення 

успіху у керівників у процесі управління змінами: 

високий рівень (3) – керівники, які є впевненими у собі і занадто 

рішучими при досягненні мети. Кількісний показник такого рівня – понад 21 

бал; 

середній рівень (2) – керівники, яким не вистачає впевненості у собі, 

але вони виявляють рішучість при досягненні мети. Вони не завжди чітко 

визначають свої мотиви досягнення успіху, проте виявляють наполегливість 

при досягненні мети, кількісні показники рівня – 11–20 балів; 

низький рівень (1) – керівники, які мають невисокий прояв мотивації 

до успіху, кількісні показники – від 1 до 10 балів. 

Спрямованість керівників оперативно-розшукових підрозділів на 

мотивацію уникнення невдач досліджувалася за допомогою методики 

«Методика діагностики особистості на мотивацію до уникнення невдач» 

Т. Елерса. Поведінка людини, яка мотивована на уникнення невдачі, суттєво 

відрізняється від поведінки людини, яка орієнтована на досягнення успіху. У 

таких людей чітко виражена мета діяльності полягає не в тому, щоб досягти 

успіху, а в тому, щоб уникнути невдачі. Людина, від початку орієнтована на 

невдачу, проявляє невпевненість в собі, неспокій і страх, не вірить у 

можливість успішності своїх дій, боїться критики, не відчуває задоволення 

від діяльності, в якій можливі тимчасові невдачі. 
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Індивіди, орієнтовані на досягнення успіху, здатні правильно 

оцінювати свої здібності, успіхи і невдачі, адекватно оцінювати себе. У них 

виявляється реалістичний рівень домагань. Навпаки, люди, орієнтовані на 

невдачу, неадекватно оцінюють себе, що, в свою чергу, призводить до 

нереалістичних домагань (завищених або занижених). У поведінці це 

виявляється у виборі лише важких або надлегких цілей, у підвищеній 

тривожності, невпевненості в своїх силах, тенденції уникати ситуацій, 

схожих на змагання, конкуренції, некритичності в оцінці досягнутого, 

помилковості прогнозу тощо. 

На нашу думку, намагання керівника оперативно-розшукового 

підрозділу досягти успіху або уникнути невдачі безпосередньо впливає на 

наявність та зміст психологічних бар’єрів, що можуть виникнути у нього в 

процесі формування особистої позиції щодо управління в умовах змін, їх 

прийняття або, навпаки, опору. 

Нами було визначено три рівні сформованості мотивації до уникнення 

невдач у керівників оперативно-розшукових підрозділів у процесі управління 

в умовах змін: 

високий рівень (3) – керівники, які мають низький рівень мотивації до 

уникнення невдач. Кількісний показник даного рівня – від 2 до 10 балів; 

середній рівень (2) – керівники, яким не вистачає впевненості у собі, 

вони недостатньо рішучі при досягненні мети і не завжди чітко визначають 

свої мотиви, кількісними показниками такого рівня є від 11 до 16 балів; 

низький рівень (1) – керівники, які мають високий прояв мотивації до 

уникнення невдач, кількісні показники – 16 та більше балів. 

Для дослідження діяльнісного компонента було використано методику 

оцінки рівня сформованості глобального мислення «Оцінка глобального 

управлінського потенціалу». Саме глобальні зміни викликають зміни у 

середовищі національному і, врешті-решт, впливають на організаційний 

розвиток. Свого часу реформування Державної прикордонної служби 

України розпочиналося з ретельного і всебічного вивчення досвіду 
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прикордонних відомств передових європейських країн та США. Наявність у 

керівника оперативно-розшукового підрозділу глобального управлінського 

потенціалу розглядається нами як передумова до адекватного сприйняття 

об’єктивної потреби у розвитку оперативно-розшукових підрозділів 

Державної прикордонної служби України, удосконалення оперативно-

розшукової діяльності і постійних організаційних змін. 

Визначено такі рівні сформованості глобального управлінського 

потенціалу керівників оперативно-розшукових підрозділів: 

високий рівень (3) – керівники, у яких сформоване необхідне глобальне 

мислення. Вони добре володіють іноземними мовами, знайомі з основами 

професійного середовища інших країн. Знають події, які відбуваються в 

інших державах. Виявляють професійну гнучкість, спрямовану на 

впровадження та управління в умовах змін. Кількісні значення: 90–100 балів; 

середній рівень (2) – керівники, які мають певні знання щодо стану 

іншого соціокультурного простору, але недостатньо володіють іноземними 

мовами, були обмежені у спілкуванні з представниками прикордонних 

відомств інших держав, не володіють інформацією про зміни, які 

відбуваються у прикордонних відомствах інших держав тощо). Кількісні 

значення: 75–89 балів; 

низький рівень (1) – керівники, які потребують значного підвищення 

рівня своїх знань щодо глобальних процесів у світі. Не володіють 

іноземними мовам, не цікавляться змінами, що відбуваються в інших 

державах, не знають основних тенденцій у світі. Кількісні значення: 74 бали і 

нижче. 

Оцінка рівня сформованості особистісного компонента психологічної 

готовності керівників до управління в умовах змін здійснювалася за 

результатами визначення й аналізу особливостей самооцінки та 

спрямованості особистості керівників.  

Для дослідження особливостей самооцінки керівників було 

використано методику «Самооцінка особистості» у варіанті С. Будассі. Вона 
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дозволяє провести кількісне дослідження самооцінки особистості. В основі 

даної методики лежить спосіб ранжирування. Випробуваному пропонується 

список із 48 слів, що позначають властивості особистості, з яких необхідно 

вибрати 20, що найбільшою мірою характеризують еталонну особистість. 

Керівники із завищеною самооцінкою гіпертрофовано оцінюють свої 

гідності, ставлять перед собою вищі цілі, ніж ті, яких вони можуть реально 

досягти, у них високий рівень домагань, який не відповідає їх реальним 

можливостям. Здорові якості особистості: гідність, гордість, самолюбство – 

перероджуються в зарозумілість, пихатість, егоцентризм. Неадекватна 

самооцінка своїх можливостей і завищений рівень домагань обумовлюють 

надмірну самовпевненість. Незаслужені схвалення і заохочення сприяють 

формуванню у такого керівника відчуття власної винятковості, спотвореного 

уявлення про власні можливості, необ’єктивної оцінки результатів своєї 

діяльності. Самовпевнені керівники не схильні до самоаналізу. Укупі з 

некритичністю мислення, недисциплінованістю, відсутністю необхідного 

самоконтролю це призводить до ухвалення помилкових рішень і здійснення 

ризикових вчинків. Подальша втрата відчуття необхідної обережності 

негативно впливає на безпеку, надійність і ефективність всієї життєдіяльності 

людини. Відсутність або недостатня потреба в самовдосконаленні ускладнює 

включення їх в процес самовиховання.  

Керівники із заниженою самооцінкою звичайно ставлять перед собою 

нижчі цілі, ніж ті, яких можуть досягти, перебільшуючи значення невдач. 

При заниженій самооцінці керівник характеризується іншою крайністю – 

надмірною невпевненістю в собі. Невпевненість, часто об’єктивно 

необґрунтована, є стійкою якістю особистості і веде до формування у 

людини таких рис, як упокорювання, пасивність, «комплекс меншовартості». 

Оточення іноді сприймає таку людину як сердиту, злу, неконтактну, і 

наслідком цього стає ізоляція від людей, самота. Розвитку невпевненості в 

собі можуть сприяти і деякі суб’єктивні чинники: тип вищої нервової 

діяльності, риси темпераменту та ін. Наприклад, невпевненість виступає як 
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одна з характеристик тривожності. Подолання невпевненості через процес 

самовиховання стає важчим через поневіряння людини у свої можливості, 

перспективи і кінцевий результат.  

Найбільш сприятлива адекватна самооцінка, яка припускає рівне 

визнання керівником як своїх чеснот, так і вад. В основі оптимальної 

самооцінки, яка виражається через позитивну властивість особистості – 

впевненість, лежать необхідний досвід і відповідні знання. Упевненість у 

собі дозволяє керівнику регулювати рівень домагань і правильно оцінювати 

власні можливості стосовно різних життєвих ситуацій. Упевненого керівника 

відрізняють рішучість, твердість, уміння знаходити і ухвалювати логічні 

рішення, послідовно їх реалізовувати. Упевнений керівник критично 

ставиться до допущених помилок, аналізує їх причини, з тим, щоб не 

повторювати у майбутньому. Пізнавши і оцінивши себе, керівник може 

більш свідомо управляти своєю поведінкою, займатися самовихованням. 

Нами було визначено такі рівні самооцінки керівників: 

високий рівень (3) – відповідає високому рівню адекватної самооцінки. 

Кількісний показник від +0,84 до +0,53; 

середній  рівень (2) – відповідає середньому рівню адекватної 

самооцінки. Кількісний показник від +0,52 до -0,1;  

низький  рівень (1) – відповідає низькому рівню адекватної самооцінки 

та високому і низькому рівням неадекватної самооцінки. Кількісні показники 

від -0,09 до -0,32; від -1 до +0,85 та від -0,33 до -1,0 відповідно. 

Спрямованість особистості керівників вивчалася за допомогою 

методики діагностики спрямованості особистості Б. Басса (опитувальник 

В. Смекала, М. Кучери). В основу зазначеної методики покладено дещо 

змінену орієнтовну анкету Б. Басса. Вона побудована на вербальних реакціях 

випробовуваного у передбачуваних ситуаціях, що пов’язані з роботою або 

участю в них інших людей. Відповіді випробовуваного вказують на той вид 

задоволення і винагороди, якому той надає перевагу.  
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Дослідження призначене для визначення спрямованості людини: 

особистої (на себе), ділової (на завдання) і колективістської (на взаємодію). 

Особиста спрямованість або спрямованість на себе пов’язується з 

переважанням мотивів власного благополуччя, прагнення до особистої 

першості, престижу. Така людина найчастіше зайнята безпосередньо собою, 

своїми відчуттями і переживаннями і мало реагує на потреби оточення. У 

роботі бачить, насамперед, можливість задовольнити свої намагання. 

Колективістська спрямованість, або спрямованість на взаємодію, 

представлена тоді, коли вчинки людини визначаються потребою у 

спілкуванні, прагненням підтримувати добрі взаємини з колегами. Така 

людина виявляє зацікавленість до спільної діяльності. Ділова спрямованість 

або спрямованість на завдання, відображає переважання мотивів, що 

породжуються самою діяльністю, захоплення процесом діяльності, 

безкорисливе прагнення до пізнання, оволодіння новими уміннями і 

навичками. Звичайно така людина прагне співпрацювати з колективом і 

досягати найбільшої продуктивності групи, а тому відстоює точку зору, яку 

вважає корисною для виконання поставленого завдання. Необхідно 

відзначити, що всі три види спрямованості не абсолютно ізольовані, а 

звичайно поєднуються, тому після діагностики коректніше говорити про 

домінувальну спрямованість особистості. 

Нами було визначено три рівні спрямованості керівників: 

високий рівень (3) – відповідає діловій спрямованості керівників 

(спрямованість на завдання), відображає переважання мотивів, що 

породжуються самою діяльністю, захоплення процесом діяльності, 

безкорисливе прагнення до пізнання, оволодіння новими уміннями і 

навичками. Зазвичай такий керівник прагне співпрацювати з колективом і 

досягає найбільшої продуктивності колективу, прагне аргументувати точку 

зору, яку вважає корисною для виконання поставленого завдання; 

середній рівень (2) – відповідає колективістській спрямованості 

(спрямованість на взаємодію), вчинки такого керівника визначаються його 



71 

 

потребою у спілкуванні, прагненням підтримувати хороші стосунки з 

товаришами по роботі. Така людина виявляє цікавість до спільної діяльності, 

проте в умовах змін в організації залежить від точки зору колег і може 

виявляти підвищений рівень конформності; 

низький рівень (1) – відповідає спрямованості на себе, у такого 

керівника переважають мотиви власного благополуччя, прагнення до 

особистої першості, престижу. Такий керівник найчастіше буває зайнятий 

самим собою, своїми почуттями, переживаннями та мало реагує на потреби 

організації і людей навколо себе. У роботі бачить передусім можливість 

задовольнити свої домагання і потреби. 

Оцінка рівня сформованості регулятивного компонента психологічної 

готовності керівників до управління в умовах змін здійснювалася за 

результатами визначення та аналізу стилю саморегуляції психічної стійкості.  

Для дослідження стилю саморегуляції психічної стійкості керівників 

було використано методику «Стиль саморегуляції поведінки» (ССПМ) 

В. Моросанової та Є. Коноз. Опитувальник ССПМ був створений у 1988 

році. Твердження опитувальника побудовані на типових життєвих ситуаціях і 

не мають безпосереднього зв’язку зі специфікою певної професійної 

діяльності. Мета методики – це діагностика розвитку індивідуальної 

саморегуляції та її індивідуального профілю, який містить показники 

планування, моделювання, програмування, оцінки результатів, а також 

показники розвитку регуляторно-особистісних властивостей – гнучкості і 

самостійності. У подальшому було розроблено низку модифікацій цієї 

методики, спрямованих на діагностику розвитку індивідуальної 

саморегуляції і основних її компонентів у різних категорій випробуваних 

(спортсменів, студентів, кандидатів у депутати). Відмінності полягали, 

передусім, у наборі ситуацій, які використовувалися у твердженнях 

опитувальника. Важливо розуміти, що методика діагностує стильові 

особливості саморегуляції, які стійко виявляються в різних життєвих 

ситуаціях. Діагностичні профілі є передумовою і основою формування 
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індивідуальних стилів у професійній діяльності. Чим вищий рівень розвитку 

індивідуальної саморегуляції, тим більше коло професійних ситуацій 

доступне людині, і чим специфічніше структура індивідуального профілю, 

тим більше уваги потрібно приділяти професійній орієнтації і формуванню 

індивідуального стилю професійної діяльності.  

Опитувальник ССПМ складається з 46 тверджень і працює як єдина 

шкала «Загальний рівень саморегуляції», що характеризує рівень 

сформованості індивідуальної системи саморегуляції довільної активності 

людини. Твердження опитувальника входять до складу шести шкал (по 9 

тверджень у кожній), виділених відповідно до основних регуляторних 

процесів планування (Пл), моделювання (М), програмування (Пр), оцінки 

результатів (Ор), а також регуляторно-особистісних властивостей: гнучкості 

(Г) і самостійності (С). Структура опитувальника така, що ряд тверджень 

входять до складу відразу двох шкал. Це стосується тих тверджень 

опитувальника, які характеризують як регуляторний процес, так і 

регуляторно-особистісну якість. 

Нами було визначено такі три рівні саморегуляції керівниками своєї 

поведінки: 

високий  рівень (3) – керівники, які гнучко і адекватно реагують на 

зміну умов, постановка і досягнення мети у них відбувається значною мірою 

усвідомлено. При високій мотивації досягнення вони здатні формувати такий 

стиль саморегуляції, який дозволяє компенсувати вплив особистісних, 

характерологічних особливостей, що перешкоджають досягненню мети. Чим 

вище загальний рівень усвідомленої регуляції, тим легше керівник опановує 

нові види активності, більш впевнено почуває себе в незнайомих ситуаціях, 

тим стабільніші його успіхи в звичних видах діяльності. Кількісні показники 

від 33 балів та вище; 

середній  рівень (2) – керівники, у яких потреба в усвідомленому 

плануванні і програмуванні своєї поведінки сформована не повністю, у 

деяких випадках вони проявляють конформізм. У таких керівників 
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періодично виникають труднощі з компенсацією несприятливих 

особистісних особливостей, що впливає на ефективність досягнення ними 

поставленої мети. Іноді вони проявляють невпевненість у нових, складних 

ситуаціях. Кількісні показники від 24 до 32 балів; 

низький рівень (1) – керівники, у яких потреба в усвідомленому 

плануванні і програмуванні своєї поведінки не сформована, вони залежні від 

ситуації і точки зору оточення. У таких керівників занижена можливість 

компенсації несприятливих для досягнення поставленої мети особистісних 

особливостей, порівняно з керівниками з високим рівнем регуляції. 

Відповідно, успішність оволодіння новими видами діяльності значною мірою 

залежить від відповідності стильових особливостей регуляції і вимог виду 

активності, який від них вимагається. Кількісні показники від 1 до 23 балів. 

На основі застосування названих вище методик було визначено рівні 

загального прояву психологічної готовності керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін:  

високий рівень (3) – керівники, які чітко визначають свої 

функціональні обов’язки, опанували професійні знання, уміння і навички та 

упевнено застосовують їх на практиці. У них сформоване необхідне 

глобальне мислення, вони виявляють професійну гнучкість, завжди 

пропонують адекватні рішення. Домінуючим для них є переважання 

соціально значущих мотивів вибору професії, що породжуються самою 

діяльністю, захоплення процесом діяльності, безкорисливе прагнення до 

пізнання, оволодіння новими уміннями і навичками. Вони мають високий 

рівень мотивації до успіху і низький рівень мотивації до уникнення невдач. 

При високій мотивації досягнення вони здатні формувати такий стиль 

саморегуляції, який дозволяє компенсувати вплив особистісних, 

характерологічних особливостей, що перешкоджають досягненню мети. 

Мають високий або середній рівень адекватної самооцінки; 

середній рівень (2) – керівники, які не повністю оволоділи знаннями з 

теорії управління, нечітко розуміють сутність управління в умовах змін. 
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Демонструють середній рівень умінь та навичок при розв’язанні професійних 

ситуацій. Мають несформований глобальний управлінський потенціал. Не 

можуть упевнено сформулювати мотивацію вибору професії. Не завжди 

чітко визначають свої мотиви досягнення успіху. Виявляють наполегливість 

при досягненні мети, проте іноді їм не вистачає впевненості у собі. 

Виявляють цікавість до спільної діяльності, проте в умовах змін, у багатьох 

випадках, залежать від точки зору колег і можуть виявляти підвищений 

рівень конформності. Мають не повністю сформовану потребу в 

усвідомленому плануванні і програмуванні своєї поведінки. Відчувають 

труднощі у компенсації несприятливих особистісних особливостей, що 

впливає на ефективність досягнення ними поставленої мети. Іноді 

проявляють невпевненість у нових, складних ситуаціях. Мають низький 

рівень адекватної самооцінки; 

низький рівень (1) – керівники, які не володіють управлінськими 

знаннями, уміннями та навичками на достатньому рівні. Мають значну 

диспропорцію у мотивах вибору професії при переважанні зовнішніх 

негативних мотивів (вплив батьків, друзів, вирішення власних потреб); 

невисокий рівень мотивації до успіху та високий рівень мотивації до 

уникнення невдач при переважанні мотивів власного благополуччя, 

прагнення до особистої першості, престижу. Характеризуються заниженими 

можливостями компенсації несприятливих для досягнення поставленої мети 

особистісних особливостей. Мають високий або низький рівень неадекватної 

самооцінки.  

 

2.2 Структурно-функціональна модель психологічної готовності 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах 

змін 

 

У сучасних наукових психологічних дослідженнях широко 

застосовується метод моделювання. Нами він був застосований для 
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визначення структури психологічної готовності керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін. Як було з’ясовано у 

підпункті 1.1, структура психологічної готовності керівника оперативно-

розшукового підрозділу є складною та багатокомпонентною. Водночас, 

дослідження психологічної готовності як психічного стану обумовлює 

необхідність аналізу сутності понять «стан» та «психічний стан». 

Аналіз наукової літератури з проблеми психічних станів свідчить, що в 

контексті професійної діяльності людини стани індивіда були предметом 

досліджень багатьох вітчизняних вчених. Загальнотеоретичні та деякі 

прикладні проблеми станів індивіда досліджували Н. Данилова [28], Є. Ільїн 

[41], Т. Кириленко [52], Л. Китаєв-Смик [53], А. Леонова [64], [65], 

С. Миронець, О. Тімченко [77], Т. Немчин [86], С. Томчук [133], В. Юрченко 

[162], А. Якимчук [164]. У «Психологічному тлумачному словнику 

найсучасніших термінів» поняття психічний стан використовується для 

умовного виділення в психіці індивіда відносно статичного моменту – на 

відміну від поняття психічного процесу, що підкреслює динамічні моменти 

психіки, і поняття психічної властивості, що вказує на стійкість проявів 

психіки, їхню закріпленість і повторюваність у структурі особистості [110]. 

М. Левітов визначав психічний стан як цілісну характеристику психічної 

діяльності за певний період, що показує своєрідність протікання психічних 

процесів залежно від предметів і явищ дійсності, які вони віддзеркалюють, 

попереднього стану і психічних властивостей особистості [63, с. 11]. 

М. Дьяченко і Л. Кандибович вважають, що стан – це, цілісна, тимчасова і 

динамічна характеристика психічної діяльності, яка, закріплюючись, може 

переходити в стійку властивість особистості [35].  

Уточнення сутності поняття психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін як 

психічного стану дозволяє перейти до її моделювання. Використання методу 

моделювання для визначення структури психологічної готовності до 

управління в умовах змін має певну історію у психологічних дослідженнях. 
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Так, зазначений метод було використано М. Москальовим для дослідження 

психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в 

організації (рис. 2.1) [80, c. 36]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Москальов пропонує модель психологічної готовності у складі 

чотирьох компонентів: мотиваційного, когнітивного, операційного та 

особистісного. Мотиваційний компонент психологічної готовності майбутніх 

менеджерів до управління змінами, на думку дослідника, складається з 

орієнтації на мотиви вибору професії; схильності до ризику, що враховує 

позитивні та негативні наслідки змін; потреби у досягненні успіху і може 

визначити мотиваційну зрілість і рівень сформованості мотиваційного 

компонента психологічної готовності майбутнього менеджера до управління 

змінами в організації [80, c. 37, 38]. Когнітивний компонент психологічної 

готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації 

визначає професійну обізнаність майбутніх менеджерів і має такі складові: 

рівень професійних знань щодо особливостей професії та щодо 

Психологічна готовність майбутніх менеджерів до управління змінами  

в організації 
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Рисунок 2.1 – Модель психологічної готовності майбутніх менеджерів 

до управління змінами в організації (за М. Москальовим) 
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психологічних особливостей управління змінами в організації; рівень 

управлінських знань щодо структури і основ управління, особливостей 

прийняття управлінських рішень, впливу на працівників; рівень глобального 

мислення. Змістом когнітивного складника психологічної готовності 

майбутніх менеджерів до управління змінами в організації може бути 

інтегративна якість – професійна обізнаність майбутніх менеджерів щодо 

управління змінами в організації      [80, c. 38-40]. Операційний компонент 

психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в 

організації визначає готовність діяти заповзятливо та незалежно, креативно і 

складається зі здатності до підприємницької діяльності; здатності 

розв’язувати професійні ситуації за конкретних умов, уміння аналізувати та 

діяти швидко за умов змін, здійснювати пошук оптимальних варіантів 

розв'язання професійних завдань із врахуванням специфіки конкретної 

ситуації; здатності діяти гнучко і творчо за умов змін, вміння майбутнього 

менеджера проявляти себе під час управління змінами в організації 

креативним, здатним знаходити ефективні рішення та способи поведінки за 

нових виробничих ситуацій; переборювати стереотипність мислення і 

поведінки за незвичних ситуацій. Інтегральною узагальнювальною 

характеристикою операційної готовності майбутніх менеджерів до 

управління змінами в організації є професійна конкурентоздатність [80, c. 

40–42].  

Особистісний компонент психологічної готовності майбутніх 

менеджерів до управління змінами в організації становить сукупність 

індивідуально-психологічних особистісних якостей, які допомагають в 

управлінні змінами в організації, а саме: рішучість, що дає змогу поводитися 

майбутнім менеджерам рішуче, проте залишатися розважливими та 

спокійними; здатність до адаптаційної мобільності, що сприяє швидко та 

ефективно запроваджувати нові ідеї задля ефективного функціонування 

організації; відповідальність, як високий показник суб’єктивного контролю, 

емоційної стабільності [80, c. 42, 43]. 
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Свій варіант моделі психологічної готовності керівника до управління 

організаційними змінами запропонував А. Король [57]. Вона складається з 

трьох компонентів: когнітивно-операційного, мотиваційно-смислового і 

регулятивного компонентів (рис. 2.2).  
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До складу когнітивно-операційного компонента автор включив систему 

знань, умінь та навичок управління в умовах організаційних змін, поєднану з 

інформованістю про зміст змін, життєвим та службовим досвідом, що 

впливає на усвідомлення, об’єктивність аналізу та оцінки характеру 

організаційних змін, що запроваджуються в організації. 

Мотиваційно-смисловий компонент, на думку А. Короля, визначається 

мотивацією до ефективної реалізації управлінських завдань в умовах 

організаційних змін, яка ґрунтується на уявленнях про можливість 

задоволення професійних, кар’єрних, особистісних (у т. ч. матеріальних) 

потреб у разі успішного проведення організаційних змін.  

Дослідник виділяє також регулятивний компонент, до якого відносить 

рефлексію на власне ставлення керівника до управління в умовах змін, 

процесу та результатів його діяльності, а також самоконтроль і самооцінку 

власної готовності до управління в умовах змін, здатність до розуміння 

власних помилок та корегування особистісної позиції щодо управління в 

умовах змін. Складові регулятивного компонента дозволяють корегувати 

зміст когнітивно-операційного компонента: актуалізувати нові знання, 

накопичені у процесі управління в умовах змін, стимулювати отримання тих 

знань, яких не вистачає у практичній діяльності, аналізувати, які нові уміння 

і навички отримано і які потребують удосконалення, збільшують розуміння 

змісту змін, які проводяться, а також збагачують життєвий і службовий 

досвід. Усе впливає на оцінку змін і викликає подальші зміни у 

психологічній готовності до управління в умовах змін [57].  

Обидві наведені моделі не можуть стати основою для моделювання 

психологічної готовності керівника оперативно-розшукового підрозділу до 

управління в умовах змін. 

У моделі М. Москальова готовність розглядається як комплекс 

чинників, а не психічний стан людини. На цю обставину звертав увагу 

А. Король [57]. Водночас модель А. Короля виглядає дещо фрагментарною. 

Такий висновок підкріплюється результатами аналізу наукової літератури. 
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Дослідники до структурних компонентів психологічної готовності 

найчастіше відносять когнітивний, мотиваційний, емоційно-вольовий 

(регулятивний), особистісний, діяльнісний [10], [14], [23], [32], [63]. 

Використання зазначених компонентів для моделювання психологічної 

готовності дозволяє представити усі її основні елементи та взаємозв’язки.  

Для структурно-функціональної побудови моделі було використано 

системно-функціональний підхід до аналізу структури регуляторних 

процесів. [4], [56]. Згідно з концепцією О. Конопкіна, процес саморегуляції 

може бути представлений як цілісна, замкнута (кільцева) за структурою, 

інформаційно-відкрита система, що реалізовується взаємодією 

функціональних ланок (блоків), підставою для виділення яких (за принципом 

необхідності і достатності) є властиві їм специфічні (окремі, компонентні) 

регуляторні функції, системна «співпраця» яких реалізує цілісний процес 

регуляції, що забезпечує досягнення прийнятої суб’єктом мети. І хоча 

психологічна готовність керівника оперативно-розшукового підрозділу 

розглядається як психічний стан, а не процес, вона також динамічно 

змінюється під впливом інформаційних потоків, реалізується у процесі 

взаємодії певних функціональних ланок і покликана забезпечити адаптацію 

особистості до змін організаційного середовища. Результати аналізу наукової 

літератури дозволили включити до складу моделі психологічної готовності 

керівника оперативно-розшукового підрозділу до управління в умовах змін 

такі компоненти: когнітивний, мотиваційний, діяльнісний, особистісний та 

регулятивний (рис. 2.3).  

До складу когнітивного компонента ми включили систему знань про 

організаційно-управлінську діяльність у поєднанні з поінформованістю про 

зміст змін, що передбачаються в організації. Змістом когнітивного 

компонента психологічної готовності керівників оперативно-розшукових 

підрозділів до управління в умовах змін виступає інтегративна якість – 

професійна обізнаність щодо управління в умовах змін [80, с. 39]. У 

контексті управління в умовах змін професійна обізнаність розглядається як 
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ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

здатність до розуміння власних помилок
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Рисунок 2.3 – Структурно-функціональна модель психологічної готовності керівника оперативно-розшукового 

підрозділу до управління в умовах змін 
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сукупність професійних, управлінських знань, підкріплених знаннями про 

стан зовнішнього та внутрішнього середовища організації, її місце у соціумі, 

напрями і перспективи розвитку, сутність управління в умовах змін. Однією 

зі складових когнітивного компонента є життєвий та службовий досвід 

керівника. На основі свого досвіду керівник усвідомлює об’єктивність 

управління в умовах змін, що здійснюються, аналізує та оцінює їх характер, 

планує особисті дії. Наявність у керівника досвіду участі в управлінні в 

умовах змін підвищує рівень його психологічної готовності до успішної 

діяльності в динамічних умовах.  Водночас значний життєвий досвід 

керівника дозволяє йому більш виважено реагувати на нові вимоги 

керівництва, нові умови до управлінської діяльності, нові умови оперативно-

розшукової діяльності. У результаті когнітивний компонент ґрунтується на 

знаннях, службовому та життєвому досвіді керівника оперативно-

розшукового підрозділу і забезпечує усвідомлення, аналіз та оцінку 

керівником змісту та характеру управління в умовах змін, які започатковано 

в організації. 

Мотиваційний компонент психологічної готовності – це мотивація до 

ефективної реалізації управлінських завдань в умовах змін, яка ґрунтується 

на уявленнях про можливість задоволення професійних, кар’єрних, 

особистісних потреб у разі успішного проведення змін в організації. В усіх 

проаналізованих нами дослідженнях, де мова йде про управління змінами в 

організації, керівники апріорі розглядаються як такі, у яких не виникає опору 

організаційним змінам. Їхні дії розглядаються виключно у організаційному, 

управлінському ключі – що, у якій послідовності робити, на що звертати 

увагу. При цьому не враховується, що керівник – така ж сама людина, як 

будь-який інший працівник організації, і так само може по-різному ставитися 

до змін. 

Діяльнісний компонент психологічної готовності до управління в 

умовах змін передбачає реалізацію наявних та формування нових навичок 

професійної управлінської діяльності в умовах змін; оволодіння новими 
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професійними знаннями в галузі управління на рівні їхнього практичного 

застосування в умовах діяльності; удосконалення навичок аналізу, синтезу, 

порівняння, моделювання змін, які необхідно провести та шляхів їх 

запровадження, тощо. Уміння та навички як складові діяльнісного 

компонента визначають готовність керівника діяти креативно; самостійно 

приймати доцільні управлінські рішення з урахуванням психологічних 

особливостей управлінської ситуації; вміти ефективно спілкуватися з 

підлеглими; ураховувати в роботі індивідуально-психологічні особливості 

підлеглих, їх творчий потенціал тощо. Як ми вже зазначали, діяльнісний 

компонент психологічної готовності відображає змістове наповнення 

мотиваційного та когнітивного компонентів, а сам, у свою чергу, зазнає 

впливів рефлексивної надбудови – регулятивного компонента. 

Особистісний компонент психологічної готовності керівника 

оперативно-розшукового підрозділу до управління в умовах змін містить 

сукупність індивідуально-психологічних особистісних якостей, які фактично 

визначають спроможність керівника здійснювати цей вид діяльності, а отже, 

це дозволяє розглядати його як вихідну складову психологічної готовності. 

До таких особистісних властивостей слід віднести спрямованість особистості 

на справу, адекватну самооцінку, інтернальний рівень контролю, 

врівноваженість, відповідальність, рішучість тощо. Слід зазначити, що прояв 

цих властивостей буде прямо відбиватись на функціонуванні всіх інших 

компонентів психологічної готовності. 

Регулятивний компонент – рефлексія на власне ставлення до 

управління в умовах змін, процес та результати власної діяльності, 

самоконтроль і самооцінка власної готовності до управління в умовах змін, 

здатність до розуміння власних помилок та корегування особистісної позиції 

щодо управління в умовах змін. Складові регулятивного компонента 

дозволяють корегувати зміст когнітивного та діяльнісного компонентів: 

актуалізувати нові знання, накопичені у процесі управління в умовах змін, 

стимулювати отримання тих знань, яких не вистачає у практичній діяльності, 
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аналізувати, які нові уміння і навички отримано і які потребують 

удосконалення, збільшують розуміння змісту управління в умовах змін, які 

проводяться, а також збагачують життєвий і службовий досвід. Усе впливає 

на оцінку управління в умовах змін і викликає подальші зміни у 

психологічній готовності до управління в умовах змін. 

Л. Орбан-Лембрик вказує, що «нерідко в організації можуть виникати 

психологічні перешкоди нововведенням – мотиваційні чинники, які 

ускладнюють пов’язану із нововведеннями діяльність» [91, с. 283]. Авторка 

називає такі перешкоди бар’єрами, які виникають внаслідок невідповідності 

зовнішніх впливів (подразників) внутрішньому «Я» (інтересам, потребам, 

спрямованості особистості тощо), через що формується негативне ставлення 

до «подразників», прагнення захиститися від них [91, с. 285]. І хоча вона 

вважає ці чинники мотиваційними, їхній зміст значно ширший і стосується 

не лише мотиваційного компонента [91, с. 283, 284]: 

1. Бар’єр некомпетентності. Виникає у невпевнених у своїх силах 

керівників, які побоюються, що після змін не зможуть як слід виконувати 

свої обов’язки. Це спричинено їх сумнівами у здатності підвищити свою 

кваліфікацію чи перекваліфікуватися. 

2. Бар’єр навичок, звичок, традицій. Породжують його намагання 

керівника зберегти існуючий спосіб роботи.  

3. Бар’єр ідилії. Він є породженням задоволення керівників усіма 

умовами (статусом, матеріальним забезпеченням тощо). Іноді вони 

задоволені надто малим, оскільки не знають, що можна працювати і жити 

краще.  

4. Бар’єр збільшення навантаження. Інновації, як правило, 

супроводжуються підвищенням інтенсивності управлінської праці. Такі 

зміни керівники сприймають як збільшення навантаження, що й зумовлює 

негативне ставлення до них.  

5. Бар’єр компенсації й винагороди. Цей бар’єр властивий передусім 

тим, хто намагається будь-що уникнути незручностей. Проявляється він 
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через переживання, пов’язані з невпевненістю, що додаткові зусилля будуть 

відповідно компенсовані. Переживають керівники і через невизначеність 

посади в майбутньому.  

6. Бар’єр зміни місця роботи. Результатами нововведень часто бувають 

структурні переміщення, скорочення штатів тощо. За таких обставин 

керівники не впевнені, що нова робота чи нова посада буде кращою, що 

породжує пасивність або опір змінам. 

7. Бар’єр «шефа». Він виникає через невпевненість у тому, що 

керівники вищого рівня справляться з новими завданнями (недостатня 

компетенція, професійна підготовка, організаторські здібності та ін.). 

8. Бар’єр «соціальний затишок». Працюючи певний час у колективі, 

керівник набуває відповідного статусу, який з роками підвищується, що 

сприяє задоволеності своїм становищем. За нововведень керівники 

остерігаються, що цей статус може похитнутися, зруйнуються раніше 

сформовані відносини. 

Результати подолання психологічних бар’єрів визначають особистісну 

позицію керівника щодо необхідності змін в організації. Такими позиціями 

можуть бути [91, с. 280–282]: 

противник – негативно ставиться до нововведень, надає перевагу 

традиційним методам, способам, формам управління. Іноді чинять опір 

конкретному нововведенню, намагаються залучити до цього і тих, хто ще 

повністю не визначився; 

скептик (вербальний противник) – на словах виявляє незадоволення 

нововведеннями, однак за власною ініціативою не вдається до жодних 

практичних кроків, які б унеможливили зміни; 

нейтрал – байдуже ставиться до будь-яких змін та нововведень. 

Вважає, що нововведення не вплине на його службову діяльність, а якщо 

вплине, то незначною мірою; 
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прихильник – схвалює і на словах підтримує нову ідею, однак у 

конкретній справі малоініціативний. Іноді у нього виникають сумніви щодо 

ефективності й актуальності конкретного варіанту змін; 

ентузіаст – як ініціатор або активний прихильник змін, підтримує їх і 

на словах, і на практиці. Своїми ідеями намагається залучити до нової справи 

якомога більше людей в організації і відповідним чином керує підлеглими. 

Слід також вказати на особливості реагування працівників на інновації, 

які суттєво залежать від характеру і темпераменту людини. Найчастіше 

зустрічаються такі поведінкові реакції: споглядальне реагування, що 

виявляться як індиферентність, пасивність, байдужість; стихійно-

повсякденне реагування, яке залежить від подій та обставин життя; активне 

реагування, виявами якого є або агресивне відкидання (ворожнеча), незгода 

(критика, осуд), конформне прийняття (пристосування, лицемірство тощо), 

творчо-перетворювальне прийняття, співвіднесене із сенсом життя, логікою 

суспільних тенденцій, або радісне прийняття, коли беззастережно 

сприймаються будь-які зміни; тривожне реагування, що залежить від 

особистісних властивостей і якостей індивіда (низька самооцінка, сором, 

почуття провини, уповільнені реакції, підозрілість тощо) [91, с. 285].  

Очевидно, що від позиції, яку займе керівник стосовно змін, та від його 

поведінкових реакцій на них залежить зміст та ефективність управлінських 

рішень щодо впровадження змін в організації, які він прийматиме і які 

будуть матеріалізовані в результати його управлінської діяльності. Проте, які 

б ці результати не були, вони змінюватимуть стан як зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища організації. Ці зміни впливатимуть на стан 

організації, зміст змін, які вона проводить, а також викликатимуть корекцію 

мотиваційного компонента і впливатимуть на стан психологічної готовності 

до управління в умовах змін. Беручи до уваги результати управлінської 

діяльності в умовах змін в організації, рівень психологічної готовності 

керівника до управління ними може як підвищуватися, так і знижуватися. 
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Стале зростання психологічної готовності керівника до управління в умовах 

змін забезпечує її регулятивний компонент. 

Таким чином, до структури психологічної готовності керівника 

оперативно-розшукового підрозділу входять когнітивний, мотиваційний, 

особистісний, діяльнісний та регулятивний компоненти. Запропонована нами 

модель відображає основні властивості психологічної готовності керівника 

до управління в умовах змін  як психічного стану: цілісність психічної 

діяльності за певний період; залежність протікання психічних процесів від 

предметів і явищ дійсності, які вони віддзеркалюють, попереднього стану і 

психічних властивостей особистості; адаптаційний характер, який забезпечує 

збереження цілісності і рівноваги особистості керівника; запрограмованість 

на результат.  

 

 

2.3 Стан психологічної готовності керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін  

 

З використанням зазначених у підрозділі 2.1. методик було визначено 

рівень сформованості складових кожного з компонентів психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін, що дозволило нам визначити стан їх розвиненості. 

Рівень розвитку когнітивного компонента аналізувався за показниками 

сформованості рівня професійних знань керівників оперативно-розшукових 

підрозділів та рівня їх умінь і навичок з управління в умовах змін в 

організації (табл. 2.2). 

Рівень професійних знань керівників оцінювався за двома напрямами. 

Знання сутності професійної діяльності оцінювалися за допомогою 

модифікованої анкети з дослідження професійних знань керівників 

(М. Москальова) (додаток А), а рівень умінь та навичок управління в умовах 
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змін оцінювався за допомогою методики «case-study» (аналіз ситуацій) 

(додаток Б). 

 

Таблиця 2.2 – Сформованість когнітивного компонента психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління 

в умовах змін 

Складові когнітивного компонента 

Рівень сформованості: 

високий середній низький 

осіб % осіб % осіб % 

Рівень професійних знань 27 12,22 129 58,37 65 29,41 

Рівень умінь та навичок управління в умовах змін 17 7,69 148 66,97 56 25,34 

Інтегральний показник 1,83 

 

Аналіз результатів перевірки теоретичних знань щодо сутності 

професійної діяльності засвідчив, що керівники ОРП мають недостатній 

рівень професійної обізнаності із зазначеної проблеми. Найбільші труднощі у 

керівників ОРП викликали відповіді на запитання щодо змісту професійних 

завдань; психологічних особливостей управління; вимог до особистості 

керівника; якостей, що необхідні для управління в умовах змін. Професійні 

знання більшості керівників перебувають на середньому (58,37 %) та 

низькому (29,41 %) рівнях. Високий рівень професійних знань 

продемонструвала невелика кількість керівників (12,22 %). Отже, отримані 

результати вказують на недостатню професійну обізнаність керівників ОРП 

щодо сутності особливостей управління в умовах змін в оперативно-

розшукових підрозділах Державної прикордонної служби України та 

необхідність її вдосконалення.  

Так, за результатами аналізу відповідей опитаних на запитання анкети 

було отримано такі дані: не виявили чітких системних знань – 29,41 %, 

надали неповну або приблизну відповідь – 56,56 %, надали повну відповідь 

 – 15,84 %. Відповіді керівників оперативно-розшукових підрозділів щодо 

сутності поняття «управління в умовах змін» розподілилися так: не 

розуміють сутності поняття – 44,34 %, приблизно розуміють сутність 
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управління в умовах змін – 38,91 %, вірно та повно розуміють поняття – 

16,75 %.  

Отримані результати свідчать про необхідність підвищення рівня знань 

керівників оперативно-розшукових підрозділів щодо сутності управління в 

умовах змін. Такої ж думки дотримуються і самі керівники. Зокрема, на 

запитання «Чи потрібно керівнику оперативно-розшукового підрозділу бути 

готовим до управління в умовах змін?» значна кількість опитаних (70,59 %) 

дала стверджувальну відповідь (табл. 2.3).  

Визначення за допомогою методики «case-study» рівня розвиненості 

умінь та навичок управління в умовах змін в організації засвідчило, що 

більшість керівників оперативно-розшукових підрозділів мають середній 

рівень розвитку умінь та навичок, необхідних для управління в умовах змін в 

організації (66,97 %). 

 

Таблиця 2.3 – Уявлення керівників оперативно-розшукових підрозділів 

щодо необхідності отримання знань з проблеми управління в умовах 

змін  

Варіанти відповідей 
Кількість опитаних 

осіб % 

Погоджуються 136 61,54 

Залежно від обставин 44 19,91 

Важко відповісти 24 10,86 

Не обов’язково  17 7,69 

 

Слабкі уміння та навички управління в умовах змін в організації 

діагностовано у 25,34 % опитаних, при тому, що високий рівень виявлено 

лише у 7,69 % офіцерів. В індивідуальних бесідах з офіцерами, у яких було 

діагностовано слабкий рівень знань, умінь і навичок з управління в умовах 

змін в організації, відмітили відсутність подібної теми у навчальних курсах 

Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана 

Хмельницького, відсутність можливостей до самостійного вивчення наукової 

та науково-популярної літератури з менеджменту, незалежність характеру та 

змісту змін в організації, що вони реалізують від їх точки зору і сувору 
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регламентацію оперативно-розшукової та управлінської діяльності у 

прикордонному відомстві. 

Отже, результати діагностування рівня сформованості когнітивного 

компонента психологічної готовності керівників оперативно-розшукових 

підрозділів до управління в умовах змін свідчать про суттєві прогалини у 

теоретичних знаннях офіцерів, а також їхніх уміннях і навичках з 

практичного управління в умовах змін. Необхідність підвищення рівня знань, 

умінь та навичок офіцерів з управління в умовах змін вимагає від 

Департаменту оперативної діяльності Державної прикордонної служби 

України вжиття додаткових заходів, що спрямовані на надання офіцерам 

допомоги в усвідомленні свого місця і ролі в управлінні реформуванням 

оперативно-розшукових підрозділів, а також уточнення змісту практичних 

завдань із забезпечення організаційного розвитку прикордонного відомства 

та їх ретельного аналізу. 

Рівень сформованості мотиваційного компонента психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін визначався за результатами діагностування мотивів вибору 

професії, мотивації на досягнення успіху та мотивації на уникнення невдач 

(табл. 2.4). Дані, наведені у таблиці, свідчать, що мотиви вибору професії 

сформовані у керівників оперативно-розшукових підрозділів переважно на 

середньому рівні (57,01 %). Це дає підстави стверджувати, що більшість 

офіцерів оперативно-розшукових підрозділів під час вибору професії 

керувалися передусім соціально-значущими мотивами (розмір грошового 

утримання, престиж професії, кар’єрне зростання, соціальний статус тощо). 

Понад чверть керівників оперативно-розшукових підрозділів (26,25 %) 

обирали професію, виходячи з її соціального значення, бажання бути 

корисним суспільству тощо (високий рівень мотивації). Водночас у значної 

кількості офіцерів (16,74 %) мотивація вибору професії виявилася на 

низькому рівні, вони стали оперативними працівниками під впливом батьків, 
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друзів та інших обставин, що не пов’язані із соціальною важливістю обраної 

справи. 

 

Таблиця 2.4 – Сформованість мотиваційного компонента психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління 

в умовах змін   

Складові мотиваційного компонента 

Рівень сформованості: 

високий середній низький 

осіб % осіб % осіб % 

Рівень мотивації вибору професії 58 26,25 126 57,01 37 16,74 

Рівень мотивації досягнення успіху 64 28,96 116 52,49 41 18,55 

Рівень мотивації уникнення невдач 49 22,17 118 53,39 54 24,43 

Інтегральний показник 2,05 

 

Зроблені висновки підтверджуються результатами контент-аналізу 

відповідей на додаткові запитання анкети (табл. 2.5). Зокрема, керівники 

оперативно-розшукових підрозділів керувалися при виборі професії такими 

мотивами: втілення власних потреб (61,09 %), матеріальний статок (20,81 %), 

отримання владних повноважень (9,05 %), вплив інших (6,33 %). Зазначене 

свідчить про відсутність у багатьох керівників оперативно-розшукових 

підрозділів внутрішніх орієнтирів при виборі професії. Отже, можна 

очікувати, що недостатня вмотивованість до якісного виконання своїх 

службових обов’язків може негативно вплинути на готовність до вирішення 

проблем, що виникають в управлінні в умовах змін. 

 

Таблиця 2.5 – Уявлення керівників оперативно-розшукових підрозділів 

про мотиви вибору професії   

Мотиви вибору професії 
Кількість опитаних 

осіб % 

Втілення власних потреб 135 61,09 

Матеріальний статок 46 20,81 

Отримання владних повноважень 20 9,05 

Вплив інших людей 14 6,33 

Інші можливості 6 2,71 

 

Щодо спрямованості мотивації керівників оперативно-розшукових 

підрозділів на досягнення успіху, то результати тестування свідчать, що 
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переважна більшість досліджуваних перебуває на середньому (52,49 %) та 

високому (28,96 %) рівнях. Проте, слід відзначити суттєву кількість офіцерів, 

які на досягнення успіху не вмотивовані (18,55 %). 

Відносно спрямованості мотивації керівників оперативно-розшукових 

підрозділів на уникнення невдач, то отримані результати розподілилися так: 

найбільша кількість респондентів потрапила до групи із середнім рівнем 

сформованості цього мотиву (53,39 %); другу групу склали респонденти, які 

показали низький рівень мотивації на уникнення невдач (24,43 %). 

Приблизно така ж кількість офіцерів продемонструвала високий рівень 

сформованості цього виду мотивації (22,17 %). На основі отриманих даних 

можна зробити висновок про те, що більшість керівників оперативно-

розшукових підрозділів мають середній рівень мотивації як на досягнення 

успіху, так і на уникнення невдач. За таких обставин значна кількість 

керівників оперативно-розшукових підрозділів відчуває труднощі при 

формуванні особистої позиції щодо змін в організації, може несвоєчасно 

приймати необхідні управлінські рішення в умовах змін.  

Дослідженням виявлено, що тенденція прагнення до успіху є складною 

функцією трьох змінних: мотиву прагнення до успіху, суб’єктивної 

вірогідності досягнення успіху, його привабливості в даній ситуації. Мотив 

прагнення до успіху – це стійка диспозиція особистості переживати гордість і 

задоволення при досягненні успіху. Тенденція уникнення невдач є 

мультиплікаційною функцією мотиву уникнення невдачі (прагнення 

уникнути невдачі та сорому) та її привабливості в певній ситуації [93]. 

Переважання тієї чи іншої мотиваційної тенденції впливає на вибір 

ступеня складності завдання. Керівники оперативно-розшукових підрозділів 

з переважанням мотиву прагнення до успіху вибирають завдання середнього 

ступеня складності, на відмінну від офіцерів, у яких переважає мотив на 

уникнення невдач, які вибирають або дуже легкі завдання (їх вибір гарантує 

успіх), або дуже важкі (якщо вона не може вирішити завдання цього класу, то 

не засмучується, бо невдача із завданнями, з якими навряд чи хто може 
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впоратися, не дає підстави для сорому та почуття приниження). Відповідно в 

умовах змін мотивація визначає сенс обрання керівником оперативно-

розшукового підрозділу тієї чи іншої особистісної позиції щодо управління в 

умовах змін. 

Загалом результати дослідження мотиваційного компонента 

психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін вказують, на наш погляд, на їх певну мотиваційну 

незрілість. Наслідками несформованості мотиваційної сфери, які можуть 

впливати на професійну діяльність фахівця, є: зубожіння мотиваційної сфери, 

присутність лише окремих мотивів, до того ж несуттєвих, вторинних щодо 

базових суспільних або особистісних цілей; втрата базових ціннісних 

орієнтирів, дискредитації попередніх мотивів праці, їх підпорядкування 

другорядним мотивам; домінування зовнішніх мотивів щодо професійної 

діяльності (заробіток, престиж, пільги) над внутрішніми (інтерес до змісту 

діяльності); незрілість спонукань (нестійкість, неусвідомленість, 

невпорядкованість); несприятлива динаміка мотивації, її згасання, втрата 

інтересу до професії, емоційне «вигорання» як втрата праці в цілому або 

окремих аспектів емоційної привабливості тощо. 

Діяльнісний компонент психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін 

досліджувався за допомогою методики оцінки глобального управлінського 

потенціалу. Результати діагностування розвиненості цього компонента 

наведені у таблиці 2.6. 

Дослідження рівня сформованості глобальності мислення керівників 

оперативно-розшукових підрозділів показало, що у 63,35 % опитаних, тобто 

переважної більшості офіцерів, виявлено середній рівень сформованості 

даної особистісної якості, яка визначає ставлення до необхідності управління 

в умовах змін. Ще у 27,15 % – середній рівень, і лише у 9,50 % – високий 

рівень. Отриманий результат свідчить про недостатню психологічну 

готовність керівників оперативно-розшукових підрозділів сприймати зміни у 
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прикордонному відомстві у контексті глобалізації та кращих зразків 

функціонування прикордонних відомств США та Європи. 

 

Таблиця 2.6 – Рівень сформованості складових діяльнісного компонента  

психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів 

до управління в умовах змін  

Складова діяльнісного компонента 

Рівень сформованості 

високий середній низький 

осіб % осіб % осіб % 

Рівень глобального мислення 21 9,50 140 63,35 60 27,15 

Інтегративний показник 1,82 

 

В індивідуальних бесідах з офіцерами було з’ясовано, що ті офіцери, 

які продемонстрували високий рівень глобального мислення і готовність 

сприймати зміни в організації як невід’ємний атрибут функціонування 

сучасних організацій, брали участь у реалізації різних етапів спільних 

міжнародних проєктів FRONTEX, HUREMAS, EUBAM та ін. Саме участь у 

спілкуванні з колегами з прикордонних відомств суміжних країн, переважно 

членів Євросоюзу, участь у семінарах та тренінгах, що проводилися 

зарубіжними фахівцями, сприяли формуванню їх більш поміркованого 

підходу до необхідності змін в організації. Водночас, як було з’ясовано, 

значна кількість опитаних респондентів не розглядає процеси змін в 

організації, які відбуваються у Державній прикордонній службі України в 

цілому і в оперативно-розшукових підрозділах зокрема, у загальному руслі 

розвитку прикордонної охорони Євросоюзу. 

Особистісний компонент психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін 

досліджувався за допомогою методик «Самооцінка особистості» С. Будассі 

та «Типи спрямованості особистості» В. Смекала та М. Кучери. Аналіз 

результатів, які характеризують рівень сформованості спрямованості 

особистості (табл. 2.7), свідчить, що загалом понад 96,38 % респондентів 

мають адекватну самооцінку. Такі керівники реально оцінюють власну 

особистість, здатні переживати позитивні почуття стосовно самих себе, 
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можуть сприймати себе такими, якими вони є, як з позитивними, так і з 

негативними рисами. Їм притаманні впевненість у собі, у своїх діях, у тому, 

що життєві та професійні труднощі можна подолати, адекватне сприйняття 

критики, прихильне та доброзичливе ставлення до людей, відчуття 

задоволення собою та наявність сприятливих життєвих перспектив. 

Що стосується рівня сформованості спрямованості особистості, у 

більшості опитаних керівників (65,61 %) цей показник відповідає середньому 

рівню, ще 28,96 % опитаних мають високий рівень і 5,43 % – низький. 

 

Таблиця 2.7 – Рівень сформованості складових особистісного 

компонента психологічної готовності керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін  

Складові особистісного компонента 

Рівень сформованості 

високий середній низький 

осіб % осіб % осіб % 

Рівень самооцінки 61 27,60 152 68,78 8 3,62 

Рівень спрямованості особистості 64 28,96 145 65,61 12 5,43 

Інтегративний показник 2,24 

 

Для керівників оперативно-розшукових підрозділів з високим рівнем 

спрямованості особистості одним з важливих життєвих пріоритетів є 

виконання службових завдань, у тому числі і тих, що пов’язані із 

запровадженням змін в організації. Процес управління в умовах змін їх 

захоплює, вони розглядають його як гармонійну складову своєї професійної 

діяльності, спонуку до пізнання, оволодіння новими уміннями і навичками. 

Зазвичай такий керівник прагне співпрацювати з колективом і досягає його 

найбільшої продуктивності, завжди аргументовано викладає свою точку 

зору, яку вважає корисною для виконання поставленого завдання. Вчинки 

керівника із середнім рівнем спрямованості особистості визначаються його 

потребою у спілкуванні, прагненням підтримувати добрі стосунки з 

колегами. Такий керівник виявляє цікавість до спільної діяльності, проте в 

умовах організаційних змін на його позицію суттєво впливає точка зору 

колег, що може сприяти підвищенню рівня конформності, тобто буде 
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перешкоджати керівнику стати агентом змін в організації. У керівників з 

низьким рівнем спрямованості особистості переважають мотиви власного 

благополуччя, прагнення до особистої першості, престижу. Такий керівник 

найчастіше буває зайнятий самим собою, своїми почуттями, переживаннями 

та мало реагує на потреби організації і людей навколо себе. У роботі він 

бачить передусім можливість задовольнити свої домагання та потреби, і 

якщо вони не співпадають з необхідністю запровадження змін, такий 

керівник стає джерелом спротиву нововведенням. 

Рівень сформованості регулятивного компонента психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до змін в 

організації виявлявся за результатами визначення стилю саморегуляції 

психічної стійкості (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8 – Рівень сформованості регулятивного компонента  

психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів 

до управління в умовах змін  

Складова регулятивного компонента 

Рівень сформованості: 

високий середній низький 

осіб % осіб % осіб % 

Рівень саморегуляції психічної стійкості 81 36,65 133 60,18 7 9,05 

Інтегральний показник 2,33 

 

Як свідчать результати дослідження, рівень саморегуляції психічної 

стійкості більшості керівників оперативно-розшукових підрозділів відповідає 

середньому рівню – 60,18 %, другу за кількістю групу становлять керівники з 

високим рівнем саморегуляції – 36,65 %, третю з низьким – 3,17 %. 

Дослідження рівня сформованості регулятивного компонента 

психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін супроводжувалося визначенням регуляторного 

профілю, що характеризує індивідуальний рівень розвитку основних 

регуляторних механізмів, які забезпечують функціональні ланки цілісної 

системи саморегуляції (табл. 2.9). В. Моросанова виокремлює два типи 

профілів саморегуляції: гармонійний («гладкий»), якому відповідає 
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приблизно однакова розвиненість основних процесів, та «акцентований» 

(«шпилястий»), якому відповідає різний ступінь сформованості регуляторних 

ланок. Ефективність того чи іншого профілю залежить від рівня розвиненості 

регуляторних ланок та наявності між ними компенсаторного зв’язку. Якщо 

регуляторні ланки слаборозвинені або немає компенсаторного зв’язку між 

добре розвиненими та малорозвиненими регуляторними ланками, профіль 

саморегуляції виявляється неефективним [79].  

Аналіз отриманих даних свідчить про наявність трьох типів 

ефективного профілю саморегуляції психічної стійкості у керівників 

оперативно-розшукових підрозділів. Ефективного рівня саморегуляції 

досягають керівники з високим рівнем розвиненості переважної більшості 

регуляційних ланок; з приблизно однаковою кількістю піків високого та 

середнього рівня; з наявністю у профілі показників низького рівня, при 

обов’язковій присутності показників високого рівня. Нами практично не 

виявлено профілів з низьким рівнем розвиненості всіх ланок. Узагалі низькі 

показники зустрічаються дуже рідко, і завжди поряд з високим та середнім 

рівнями розвитку інших ланок. Отримані нами результати дають підстави 

стверджувати про наявність відповідних компенсаторних механізмів у 

процесах саморегуляції психічної стійкості керівників оперативно-

розшукових підрозділів. 

 

Таблиця 2.9 – Розподіл керівників оперативно-розшукових підрозділів за 

показниками розвитку стильових особливостей саморегуляції  

Стильові особливості саморегуляції 

Рівень сформованості: 

високий середній низький 

осіб % осіб % осіб % 

Планування 118 53,39 99 44,80 4 1,81 

Моделювання 115 52,04 100 45,25 6 2,71 

Програмування 93 42,08 120 54,30 8 3,62 

Оцінка результатів 79 35,75 111 50,23 31 14,02 

Гнучкість 136 61,54 50 22,62 15 6,79 

Самостійність 17 7,69 170 76,92 34 15,38 
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Привертають увагу результати, отримані за шкалою «самостійність». 

Як видно з табл. 2.9, у 15,38 % досліджуваних показники самостійності 

знаходяться на низькому рівні, що у двічі більше, ніж кількість офіцерів з 

високим рівнем самостійності – 7,69 %, при переважно високих та середніх 

показниках інших ланок профілю саморегуляції. Ця функція у діяльності 

керівника оперативно-розшукового підрозділу пов’язана з мірою його впливу 

на процес службової діяльності, з межами їх самостійності в ньому. Отже, 

розробляючи певні плани і програми, вони обов’язково повинні враховувати 

думку вищого керівництва, обов’язково координувати свої дії з ним і реально 

розуміти межу власної самостійності у тій системі, в якій вони є 

управлінцями. Тому, у профілі саморегуляції за шкалою самостійності 

переважають середні показники.  

Значній кількості керівників оперативно-розшукових підрозділів 

притаманний гармонійний («згладжений») профіль саморегуляції, коли всі 

основні функції представлені на відносно високому рівні. Це дає нам 

підстави стверджувати, що високий рівень досягнень у професійній 

діяльності та вимог діяльності до саморегуляції формують гармонійний стиль 

з високими показниками всіх регуляторних ланок. Подібні результати були 

отримані Л. Колесніченко [55], В. Моросановою [79], А. Якимчуком [164], 

що свідчить на користь нашого твердження про достатню універсальність 

такого профілю для досягнення вершин професіоналізму. 

Отже, керівникам оперативно-розшукових підрозділів, які взяли участь 

у нашому дослідженні, в цілому притаманний високий рівень свідомого 

планування та програмування власної діяльності, адекватність в оцінюванні 

результатів дій, відсутність фіксації на невдачах, високий рівень гнучкості, 

швидке орієнтування в ситуації, стійкість і здатність не губитися в умовах 

невизначеності, творчість у підходах до розв’язання нетипових ситуацій, 

середній рівень самостійності, постійні зв’язки, контакти з керівництвом, 

наполегливість у досягненні власних цілей, точність і своєчасність у корекції 

власних помилок. Такий рівень саморегуляції психічної стійкості керівників 
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слід розглядати як основу для відносно легкого подолання ними 

психологічних бар’єрів і змінювання особистісної позиції щодо 

організаційних змін на більш позитивну. 

Цікавими для нашого дослідження є результати, що були отримані 

А. Якимчуком, який досліджував проблему розвитку здатності до 

саморегуляції психічної стійкості у керівників оперативно-розшукових 

підрозділів Державної прикордонної служби України. Він виявив певні 

особливості кореляції самооцінки та інших параметрів саморегуляції: 

самооцінка має прямий зв’язок зі спрямованістю на себе і зворотний зв’язок 

зі спрямованістю на справу та на взаємодію; існує позитивна кореляція 

самооцінки з мотивацією на досягнення і негативна з мотивацією уникнення 

невдач; є позитивна кореляція самооцінки зі стилями саморегуляції, а саме з 

«моделюванням» та «плануванням». Однак при більш детальному розгляді 

було виявлено, що встановлений зв’язок має неоднозначний характер. Під 

час додаткового порівняльного аналізу середніх значень зазначених 

параметрів було виявлено, що спрямованість на себе є значно більшою у осіб 

з адекватною самооцінкою з тенденцією до завищення. Водночас, 

спрямованість на справу є значно вищою у керівників з адекватною 

самооцінкою. Мотивація досягнення успіху також є значно вищою у осіб з 

адекватною самооцінкою, а мотивація уникнення невдач – вища у осіб з 

адекватною самооцінкою з тенденцією до завищення, що зумовлено, 

напевно, боязню не досягнути мети [164].  

Для порівняння структурних компонентів психологічної готовності 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін  

було використано методику системно-структурного аналізу складних 

об’єктів В. Семиченко [119]. Отримані дані було розподілено за 

інтегральними показниками компонентів психологічної готовності за 

рівнями. Це дало змогу визначити узагальнений інтегральний показник 

компонентів психологічної готовності керівників оперативно-розшукових 

підрозділів до управління в умовах змін (табл. 2.10). З таблиці видно, що 
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рівень сформованості різних структурних компонентів психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін не однаковий. Так, найбільш розвиненими постають 

регулятивний та особистісний компоненти – 2,51 та 2,24 бала відповідно, на 

середньому рівні розвинений мотиваційний компонент – 2,05 бала, на рівні 

нижче середнього – когнітивний та діяльнісний компоненти – 1,83 та 1,82 

бала відповідно. Слід відзначити, що в цілому психологічна готовність 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін 

перебуває на середньому рівні – 2,09 бала з 3 можливих. І якщо рівень 

розвиненості регулятивного компонента можна вважати задовільним, то інші 

компоненти потребують подальшого розвитку. Особливо це стосується 

мотиваційного, когнітивного та діяльнісного компонентів. 

 

Таблиця 2.10 – Інтегральний показник психологічної готовності 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах 

змін 
Складові психологічної готовності Бали  

Когнітивний 1,83 

Мотиваційний 2,05 

Діяльнісний 1,82 

Особистісний 2,24 

Регулятивний 2,51 

Узагальнений інтегральний показник 2,09 

 

Такий розподіл між компонентами психологічної готовності можна 

пояснити тим, що управлінська діяльність і оперативно-розшукова діяльність 

з охорони державного кордону в цілому пред’являють підвищені вимоги до 

рівня саморегуляції керівників оперативно-розшукових підрозділів. Тому у 

процесі навчання та служби у них формуються і відповідні уміння та навички 

саморегуляції. Водночас, розроблена нами модель психологічної готовності 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін 

та отримані емпіричні результати дозволяють стверджувати, що рівень 

розвитку когнітивного компонента впливає на стан мотиваційного 

компонента. І хоча процеси вироблення керівником оперативно-розшукового 
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підрозділу особистої позиції щодо змін в організації складні та неоднозначні, 

можна стверджувати, що чим більше у керівника інформації про сутність, 

зміст організаційних змін, плани щодо їх реалізації та очікувані результати, 

тим простіше сформувати у нього позитивне ставлення до них. 

 

 

Висновки до розділу 

Моделювання психологічної готовності керівника оперативно-

розшукового підрозділу до управління в умовах змін свідчить, що структурно 

вона складається з когнітивного, мотиваційного, діяльнісного, особистісного 

та регулятивного компонентів:  

когнітивний компонент – це система знань про організаційно-

управлінську діяльність, інформованість про зміст змін, що передбачаються, 

професійну обізнаність щодо управління в умовах змін, життєвий та 

службовий досвід керівника; 

мотиваційний компонент – це мотивація до ефективної реалізації 

управлінських завдань в умовах змін, яка ґрунтується на уявленнях про 

можливість задоволення професійних, кар’єрних, особистісних потреб у разі 

успішного проведення змін в організації; 

діяльнісний компонент  – це реалізація наявних та формування нових 

навичок професійної управлінської діяльності в умовах змін; 

особистісний компонент – це сукупність індивідуально-психологічних 

особистісних якостей, які фактично визначають спроможність керівника 

здійснювати цей вид діяльності; 

регулятивний компонент – рефлексія керівника на власне ставлення до 

управління в умовах змін, процес та результати власної діяльності, 

самоконтроль і самооцінка власної готовності до управління в умовах змін, 

здатність до розуміння власних помилок та корегування особистісної позиції 

щодо управління в умовах змін. 
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Результати проведеного емпіричного дослідження дозволяють зробити 

такі узагальнення щодо стану психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін: 

психологічна готовність керівника до управління в умовах змін 

(усвідомлення необхідності, аналіз та оцінка змісту) визначається рівнем 

його знань з теорії організації та управління, напрямів розвитку 

прикордонних відомств розвинених країн, умінь та навичок управління, 

інформованості про поточні зміни в організації та досвіду з управління ними; 

ефективність управлінських рішень, що приймаються керівником в 

умовах змін, залежить від рівня задоволеності керівником особистісних 

потреб у результаті проведення змін в організації, рівня його мотивації до 

управління в умовах змін, наявності психологічних бар’єрів та зайнятої 

особистісної позиції щодо змін в організації; 

можливість динамічних змін у рівні психологічної готовності керівника 

до управління в умовах змін в організації (як в бік підвищення, так і в бік 

зниження) залежить від ступеня самоконтролю і самооцінки керівником 

результатів власної управлінської діяльності; 

корегування особистісної позиції щодо змін в організації відбувається 

за результатами самоконтролю та самооцінки стану особистої готовності до 

управління в умовах змін в результаті вдосконалення знань, умінь, навичок, 

досвіду управління змінами в організації, мотивації та особистісних потреб у 

процесі їх реалізації. 

Аналіз результатів дослідження стану психологічної готовності 

керівника оперативно-розшукового підрозділу до управління в умовах змін 

свідчить, що її компоненти мають різний рівень сформованості – найбільш 

розвинені регулятивний (2,51 бала з 3 можливих за інтегративним 

показником), особистісний (2,24) та мотиваційний (2,05) компоненти, 

найменш розвинені когнітивний (1,83) та діяльнісний (1,82) компоненти. При 

цьому особистісний, мотиваційний, когнітивний та діяльнісний компоненти 

розвинені недостатньо, що підтверджується як дослідженням рівнів 
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сформованості складових кожного з компонентів, так і розрахованими 

інтегративними показниками. Наявний стан психологічної готовності 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін у 

Державній прикордонній службі України свідчить про необхідність 

проведення додаткових заходів, спрямованих на підвищення її рівня. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [136], [142], 

[143], [145]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДО УПРАВЛІННЯ  

В УМОВАХ ЗМІН 

 

 

3.1 Обґрунтування та розробка програми професійно-

психологічного тренінгу з психологічної підготовки керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін 

 

Високий рівень психологічної готовності керівника до управління в 

умовах змін впливає на рівень його професіоналізму, адже активна участь у 

розвитку організації забезпечує ефективний професійний розвиток і 

самовизначення особистості керівника. Характер психологічних 

особливостей готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін свідчить про необхідність і можливість їхньої 

завчасної підготовки до розв’язання управлінських завдань. Для 

експериментальної перевірки об’єктивності виявлених нами психологічних 

особливостей готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін та визначення шляхів підвищення її рівня нами 

було розроблено професійно-психологічний тренінг, який складався з таких 

основних компонентів [130, с. 57]: 

а) інформаційно-смисловий компонент (теоретичні підходи до аналізу 

того чи іншого психологічного явища в організації; 

б) діагностично-інтерпретаційний компонент; 

в) корекційно-розвивальний компонент. 

Зміст професійно-психологічного тренінгу було визначено на основі 

моделі психологічної готовності керівників до управління в умовах змін. 

Тренінг під назвою «Психологічна підготовка керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін» і тривалістю 44 години 
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було реалізовано у процесі проведення циклу занять з професійної 

підготовки з керівниками оперативно-розшукових підрозділів різного 

управлінського рівня. Дієвість тренінгу було перевірено експериментально. 

Для проведення формувального експерименту, на основі результатів 

емпіричного дослідження, було створено експериментальну та контрольну 

групи керівників у складі 28 осіб у кожній. Учасники кожної групи мали 

приблизно однакові соціально-демографічні та організаційно-професійні 

характеристики (за віком, статтю, службовим досвідом тощо) та показали 

однакові результати під час емпіричного дослідження. Учасники 

експериментальної групи брали участь у спеціальних заняттях, які 

проводилися за рахунок часу, відведеного на професійну підготовку. Заняття 

проводилися один раз на тиждень. Заняття з реалізації інформаційно-

смислового та діагностично-інтерпретаційного компонентів тривали по  

4 години раз на тиждень. Система тренінгових занять з реалізації корекційно-

розвивального компонента складалася з трьох вправ тривалістю 8 годин раз 

на тиждень.  

Формувальний експеримент було проведено у три етапи. На першому 

етапі за результатами емпіричного дослідження (перший діагностичний зріз) 

було сформовано експериментальну та контрольну групи. На другому етапі 

було реалізовано складові професійно-психологічного тренінгу. На третьому 

етапі було проведено другий діагностичний зріз та проаналізовано отримані 

результати.  

Мета професійно-психологічного тренінгу «Психологічна підготовка 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін» 

полягала у підвищенні рівня психологічної готовності керівників до 

управлінської діяльності в умовах змін у Державній прикордонній службі 

України.  

Основними завданнями тренінгу були:  

підвищення рівня підготовки керівників оперативно-розшукових 

підрозділів з теорії організації та управління, напрямів розвитку 
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прикордонних відомств та оперативно-розшукових підрозділів розвинених 

країн, умінь та навичок управління, інформованості про поточні зміни в 

організації у прикордонному відомстві; 

підвищення рівня задоволеності керівника оперативно-розшукового 

підрозділу від активної участі у проведенні змін в організації, його мотивації 

до управління в умовах змін, зняття психологічних бар’єрів та формування 

позитивного ставлення до змін в організації; 

підвищення рівня самоконтролю і самооцінки керівником оперативно-

розшукового підрозділу результатів власної управлінської діяльності в 

умовах змін; 

підвищення рівня саморегуляції психічних станів керівника 

оперативно-розшукового підрозділу в процесі управління змінами в 

організації. 

Для активізації пізнавальної діяльності учасників було використано 

професійно-психологічний тренінг як різновид інтерактивних технік, які у 

процесі впровадження інформаційно-пізнавального компонента тренінгу 

дають можливість осмислити зміст та значення тих чи інших психолого-

управлінських феноменів та їх роль в діяльності організації; сприяють 

аналізу сутності основних понять організаційної психології, окремих 

характеристик цих понять; орієнтують на усвідомлення сучасних підходів до 

діяльності й розвитку організації та ін. 

У процесі впровадження діагностичного компонента тренінгу 

інтерактивні техніки створюють умови для осмислення наявних проблем в 

діяльності організації, формальних та неформальних груп, конкретних 

особистостей; сприяють актуалізації потреби учасників занять у самопізнанні 

і самоаналізі психологічних особливостей своєї організації (її окремих 

підрозділів), власних особистісних та професійних якостей тощо. У 

впровадженні корекційно-розвивального компонента тренінгу інтерактивні 

техніки сприяють формуванню у керівників оперативно-розшукових 

підрозділів потреби та вмінь використовувати отримані знання для 



107 

 

оптимізації управління підлеглими, професійного та особистісного 

вдосконалення; забезпечують визначення конкретних напрямів та шляхів 

вирішення проблем, які існують в діяльності оперативно-розшукових 

підрозділів, перспективних напрямів удосконалення оперативно-розшукової 

діяльності; створюють умови для набуття умінь і навичок оперативно-

розшукової діяльності, що сприяють підвищенню ефективності охорони 

державного кордону. 

Заняття проводилися у приміщенні, яке дозволяло учасникам активно 

взаємодіяти між собою (працювати в групах, парах, «в колі», вільно 

пересуватися. Кожний учасник мав бейдж, на якому було вказано ім’я 

широковідомого героя, особистісні характеристики якого найбільше 

відповідали особистісним характеристикам учасника. Це дозволяло 

створювати атмосферу вільного обміну думками, що було важливо для 

групової динаміки, адже до складу групи входили керівники різного 

управлінського рівня. Перед початком кожного заняття учасникам групи 

оголошувалася його тема, мета та завдання і надавалась можливість 

висловити свої очікування від заняття. Для цього всі учасники давали 

відповідь на такі запитання: 

чого саме вони хочуть навчитися під час занять; 

які конкретні вміння та навички вони хочуть засвоїти; 

який у них зараз емоційний стан? 

Цей прийом дав можливість вирішити низку завдань:  

завдяки механізму рефлексії дати учасникам занять самим усвідомити 

власні наміри щодо занять, над якими вони не замислювались; 

створити колективний психологічний портрет учасників заняття; 

сформувати чіткі уявлення про емоційний стан учасників; 

аналізувати зміни, які відбуваються в установках та емоційних станах 

учасників заняття. 

Очікування учасників в узагальненому вигляді вивішувалися на 

видному місці, що давало можливість відслідковувати динаміку їхньої 
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реалізації. Після закінчення заняття фронтальним опитуванням 

з’ясовувалося, наскільки очікування учасників були задоволені у процесі 

навчання. 

На першому занятті спільно з учасниками було розроблено правила 

групової роботи, які стали орієнтиром в організації взаємодії на заняттях: 

зняти «погони» – всі учасники занять, незалежно від обійманих посад і 

військових звань, мають однакове право на висловлювання своєї думки; 

рухаємося по трапу, або говорить один – інші слухають; 

я висловлюю тільки особисту думку, тому завжди говорю від власного 

імені; 

усі, і керівник, і учасники, дотримуються регламенту спільної роботи; 

у своїх висловлюваннях учасники не дають оцінок і порад, якщо цього 

не просять інші; 

усі учасники дотримуються конфіденційності відносно того, що 

відбувається на заняттях, тощо. 

Перед початком кожного заняття, з метою зняття емоційної напруги і 

створення робочої атмосфери, проводилася інтерактивна методика 

«криголам». Застосування «криголамів» дозволяло керівнику швидко 

налагодити взаємовідносини з групою та створити необхідну емоційну 

атмосферу. У випадках, коли учасники пропонували різні точки зору на 

поставлене питання, використовувалися елементи мозкового штурму. Група 

розбивалася на підгрупи, які отримували завдання обґрунтувати ту або іншу 

думку. Так, завдання щодо формулювання місії та цілей оперативно-

розшукового органу Державної прикордонної служби України виконувалося 

в групах, потім презентувалося та обговорювалося. Під час обговорення 

лекції, що була присвячена організаційному розвитку оперативно-

розшукового органу Державної прикордонної служби України, для 

формування об’єктивного підходу до змін, що відбуваються в організації 

оперативно-розшукової діяльності на державному кордоні, 

використовувалися елементи навчально-рольової гри. Учасникам, які 
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виказували незгоду зі змінами, пропонувалося в ролі керівника прийняти 

відповідні управлінські рішення та обґрунтувати їх. 

Інформаційно-смисловий компонент тренінгу реалізовувався під час 

чотирьох лекційних та чотирьох семінарських занять. Їх метою був розвиток 

когнітивного компонента психологічної готовності керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін в організації шляхом 

поглиблення знань, удосконалення управлінських умінь та навичок, 

розширення наявних уявлень про зміст, завдання та напрями реформування 

оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби 

України. Було прочитано лекції за такими темами: «Основи теорії 

організації»; «Основи теорії управління у соціальних організаціях»; 

«Організаційні зміни: необхідність, сутність, реалізація»; «Організаційні 

зміни та перспективи розвитку оперативно-розшукових підрозділів 

Державної прикордонної служби України». Основу для лекцій склали 

матеріали, викладені у першому розділі дослідження, роботи керівників і 

науковців прикордонного відомства, матеріали ФРОНТЕКС, Єврокомісії 

тощо [66]–[68], [108], [156]. 

Після проведення лекції робилася перерва і проводилося обговорення 

лекційного матеріалу – семінар. Після лекції «Основи теорії організації» 

питаннями для обговорення були: сучасні теорії організації; закони 

організації; місія і цілі Державної прикордонної служби України; місія і цілі 

оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби 

України, зовнішнє і внутрішнє середовище Державної прикордонної служби 

України та її оперативно-розшукових підрозділів. 

Питаннями, які обговорювалися після лекції «Основи теорії управління 

у соціальних організаціях», були: зміст і структура управління у Державній 

прикордонній службі України та оперативно-розшукових підрозділах; 

організаційно-управлінські та психологічні компоненти процесу управління у 

Державній прикордонній службі України та оперативно-розшукових 

підрозділах; психологічні умови та шляхи забезпечення гуманізації 
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управління у Державній прикордонній службі України та оперативно-

розшукових підрозділах. 

Під час обговорення лекції «Організаційні зміни: необхідність, 

сутність, реалізація» розглядалися такі питання: сутність організаційного 

розвитку; основні етапи розвитку і кризи росту організації; внутрішні і 

зовнішні причини перетворень в організації; зміни з точки зору організації; 

основні методи проведення змін в організаціях. 

Лекція «Організаційні зміни та перспективи розвитку Державної 

прикордонної служби України та оперативно-розшукових підрозділів» 

закінчилася обговоренням таких питань: основні характеристики охорони 

державного кордону як складової національної безпеки України, основні 

напрями розвитку Державної прикордонної служби України та її оперативно-

розшукових підрозділів, зміни у правовому полі функціонування оперативно-

розшукових підрозділів прикордонного відомства, зміни в організаційно-

штатній структурі, зміни у фінансовому та матеріально-технічному 

оснащенні оперативно-розшукових підрозділів. 

Діагностично-інтерпретаційний компонент тренінгу реалізовувався на 

практичному занятті на тему: «Діагностика психологічної готовності 

керівника оперативно-розшукового підрозділу до управління в умовах змін», 

яке тривало дві години, офіцерам, що увійшли до експериментальної та 

контрольної груп, було проведено перший діагностичний зріз. Даний 

компонент дозволяє тренеру обрати інструментарій для проведення 

дослідження. 

Корекційно-розвивальний компонент тренінгу складався із системи 

тренінгових занять, спрямованих на підвищення рівня психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін шляхом розвитку когнітивного, мотиваційного та діяльнісного 

компонентів. 

Зазначена система тренінгових занять містила такі взаємопов’язані та 

послідовно здійснювані тренінги: 
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1. Підвищення рівня знань, умінь та мотиваційної готовності керівників 

до ефективного управління в умовах змін в оперативно-розшукових 

підрозділах. 

2. Удосконалення комунікативних навичок керівників у професійному 

спілкуванні в умовах змін в оперативно-розшукових підрозділах. 

3. Підвищення рівня готовності керівників до саморегуляції стану 

психологічної готовності до управління в умовах змін в організації. 

Для розробки тренінгових занять було використано модифікації вже 

відомих технік групової роботи [22], [46], [80]. Модифікацією ми вважаємо 

авторське пристосування змісту вправи до мети та завдання тренінгу з 

використанням її основної ідеї. 

Головна мета і зміст тренінгу підвищення рівня мотиваційної 

готовності керівників до ефективного управління в умовах змін в організації 

діяльності оперативно-розшукових підрозділів конкретизувалися в таких 

завданнях: розвиток прагнення до індивідуального та професійного 

зростання; розроблення перспективних цілей професійної діяльності в 

умовах організаційних змін; формування активної соціальної позиції; 

розвиток здатності змінювати своє життя та життя інших людей; підвищення 

рівня психологічної культури. 

Під час виконання вправ учасники потрапляли в ситуацію критичного 

переосмислення своєї «Я-концепції», особливостей своєї професійної 

мотивації, для чого було необхідно звернутися до рефлексивного прошарку 

свідомості, актуалізувати особистісні поняття і вербалізувати їх, тим самим 

перевести на операційний рівень значень. Колективна діяльність у період 

тренінгу, зворотний зв’язок сприяли подальшій конкретизації значень. 

Головними тренінговими процедурами, що використовувались у період 

зазначеного тренінгу, були: групові дискусії; мотиваційні вправи, що 

відповідають головній меті тренінгу; психогімнастичні вправи, що 

впливають на групову атмосферу.  
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Рефлексія своєї діяльності в період тренінгу була його обов’язковим 

структурним елементом. Рефлексія кожної вправи проводилась за допомогою 

опитування. Відповідь на прохання тренера повідомити про свої відчуття і 

думки необхідно було починати зі слів «Відверто кажучи, ...». Учасники 

аналізували вправу, свої дії, повідомляли про те, що найбільше запам’яталося 

і сподобалося, а також про те, що викликало неприємні відчуття і чому. 

Було використано низку інтерактивних технік: метод незавершених 

речень, мозковий штурм, робота в малих групах, групова дискусія. При 

проведенні мозкового штурму (п’ять груп по п’ять осіб) з презентацією та 

обговоренням результатів було визначено позитивні та негативні зміни, які 

відбулися в оперативно-розшукових підрозділах за час реформування 

прикордонного відомства, обговорено їх можливі причини та наслідки. 

Було використано практичні вправи «Боротьба мотивів»; 

«Автономізація мотиву»; «Керівник – співробітник» та ін. [22]. 

Завдання вправи «Боротьба мотивів» полягає у розвитку у керівників 

здібностей аналізувати та узгоджувати власні суперечливі мотиви при змінах 

в організації. Протиріччя суперечливих імпульсів та бажань зустрічаються у 

нашому житті досить часто. Цей феномен відомий у психології під назвою 

«боротьба мотивів». Іноді людині важко зрозуміти, чого більше хочеться. 

Учасникам тренінгу необхідно було пригадати ситуацію, розв’язання якої 

призвело до боротьби мотивів. Таким прикладом могла бути як службова, так 

і побутова ситуація, заохочувалися розповіді про актуальні на час тренінгу 

ситуації. До слова запрошувалися усі бажаючі розповісти. Найбільш 

перспективну для аналізу ситуацію обговорювали за такою схемою: 

1. Якої мети я хочу досягти? 

2. Чому я хочу її досягти? 

3. Чи хочу я її досягти? 

4. Що мені хочеться робити замість цього? 

5. Як поєднати мету з рішенням, що робити?  

На тренінгу було обговорено ситуацію, пов’язану з необхідністю 
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вибору між прийняттям рішення щодо внесення коректив до системи 

оперативно-розшукової діяльності у зв’язку із загальною стратегією 

організаційних змін, що потребує додаткової підготовчої роботи, але дасть 

змогу претендувати на звання передового підрозділу та рішенням знайти 

аргументи на користь того, щоб залишити все так, як є. У процесі 

обговорення було з’ясовано, що головним аргументом на користь того, щоб 

нічого не змінювати, була теза «все одно ніхто цього не оцінить». 

Результатом вправи стало відчуття корисності поєднання суперечливих 

прагнень, замість надання переваги одному з них. У нашому випадку було 

запропоновано спланувати роботу так, щоб вона не потребувала зайвих 

зусиль і ресурсів. Другим результатом стало розуміння керівниками того, що 

найменші дії в напрямі реалізації організаційних змін необхідно 

підтримувати і позитивно оцінювати. 

Вправа «Автономізація мотиву» спрямовувалася на демонстрацію 

перетворення засобу реалізації проміжного мотиву у самостійний мотив. 

Процес мотиваційного зміщення і формування нового мотиву можна 

представити так. Дія, розпочата під впливом певного мотиву, у процесі її 

виконання зв’язується з іншими потребами і отримує від них мотиваційний 

заряд. З часом, внаслідок серії позитивних емоцій, якими супроводжувалося 

виконання певної дії, вона починає притягати сама по собі (тобто набуває 

автономного мотиваційного значення). У результаті операція вже сама по 

собі здатна спонукати до активності, набуваючи, таким чином, функції 

мотиву. Механізм розвитку нових мотивів і потреб можна представити у 

вигляді зміщення позитивних емоційних переживань з кінця, з результату, на 

процес, на засоби і проміжні операції. Унаслідок цього формуються нові 

мотиви, потреби і цінності. Усі ці засоби, проміжні цілі, які 

опосередковували задоволення потреби, самі можуть набувати статусу 

мотивів. Суттєвим для механізмів розвитку мотивації є те, що структурний 

компонент діяльності (дія, операція, засіб або проміжна мета) зв’язуються з 
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потребами, вступають в комунікацію з іншими мотивами і потребами і 

отримують від них мотиваційний (енергетичний) заряд. 

Групу було поділено на чотири команди і розбито на пари. Одна 

команда повинна була викликати автономізацію мотиву у іншої команди. Для 

цього треба було досягти того, щоб команда, яку мотивують, настільки 

захопилася роботою, що забула про її первинну мету, щоб у неї 

активізувалася внутрішня мотивація, нагородою для якої є сам процес 

діяльності. Групі було поставлене завдання показати слоган Державної 

прикордонної служби «Безпека кордону – могутність держави», без допомоги 

слів так, щоб протилежна команда відгадала словосполучення та створити 

рекламний плакат Державної прикордонної служби України без обговорення 

того, як він буде виглядати. При цьому команда сиділа спиною до дошки, а 

члени команди по черзі виходили до дошки і малювали на ній який-небудь 

елемент цього рекламного плакату.  

Вправа «Голосуємо ногами» була спрямована на активізацію потреби у 

розумінні сутності організаційних змін, формування вміння реалізовувати 

спільні активні дії. Для цього учасники тренінгу шикувалися у шеренгу. Їм 

ставилися запитання, відповіді на які активізували знання про ті чи інші 

аспекти змін, що відбуваються в оперативно-розшуковій діяльності на 

державному кордоні та в оперативно-розшукових підрозділах:  

підтримання змін ґрунтується: на необхідності, інтересах служби,  

інтересах кар’єрного зростання, пізнавальних інтересах, особистих інтересах, 

власному бажанні;  

ступінь залучення до реалізації змін залежить: від особистої вигоди, 

розуміння їх сутності, бажання розвивати організацію, зацікавленості у 

вигоді для організації, зацікавленості у підвищенні власного авторитету;  

ефективність управління змінами в організації залежить: від 

професійного покликання, професійних намірів, потреби у професійному 

ставленні до справи, мотивів професійної діяльності, стимулів професійної 

діяльності, готовності до професійної діяльності.  
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Залежно від обраного варіанту відповіді учасники або робили крок 

уперед, або залишалися на місці. Після проведення вправи учасники 

обговорювали її результати та обґрунтовували прийняті рішення. 

Під час розроблення тренінгу вдосконалення комунікативних навичок 

керівників оперативно-розшукових підрозділів у спілкуванні з підлеглими в 

процесі управління змінами в організації виходили з таких теоретичних 

положень [85]:  

комунікативна компетентність особистості формується завдяки 

інтеріоризації соціальних контекстів, тому у розвитку комунікативної 

компетентності слід виділяти розвиток її перцептивної, комунікативної та 

інтерактивної  складових; 

розвиток комунікативної компетентності керівника має носити 

комплексний характер і розпочинатися з соціально-перцептивного рівня при 

забезпеченні органічної єдності з комунікативним та інтерактивним рівнями; 

необхідно забезпечити одночасне вирішення завдань, пов’язаних з 

аналізом різноманітних ситуацій організаційних змін та прийняттям 

доцільних рішень та завдань, пов’язаних з тренінгом сенситивності. 

психологічними умовами вдосконалення комунікативних навичок 

керівників у спілкуванні з підлеглими у процесі управління змінами в 

організації оперативно-розшукової діяльності є: усвідомлення керівником 

нерозривного взаємозв’язку між рівнем особистої комунікативної 

компетентності та ефективністю його службової взаємодії; самостійне 

визначення керівником цілей, змісту процесу навчання та оцінки його 

результатів; співвіднесення керівником теорії з варіантами розв’язання 

особистих проблем службової взаємодії в процесі управління в умовах змін; 

активна взаємодія керівників у тренінговій групі; одночасне вдосконалення у 

керівника продуктивної складової, пов’язаної з особистісними смисловими 

установками, та репродуктивної, операційної складової комунікативної 

компетентності. 
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Головна мета тренінгу вдосконалення комунікативних навичок 

керівників оперативно-розшукових підрозділів у спілкуванні з підлеглими в 

умовах змін в організації оперативно-розшукової діяльності та оперативно-

розшукових підрозділів полягала у підвищенні їх психологічної готовності до 

спілкування зі старшими начальниками, колегами та підлеглими з 

підготовки, управління та корегування змін що відбуваються.  

Серед інтерактивних технік, які використовувалися під час проведення 

тренінгу, були: міні-лекція, метод незавершених речень, мозковий штурм, 

робота в малих групах, групова дискусія. Так, відповіді на запитання 

«Проблемами, що можуть виникати у процесі управління змінами, є…»; 

«Психологічні проблеми характеризуються…»; «Опір змінам виникає тому 

що…»; «Ознаками опору змінам є…» у подальшому аналізувалися в процесі 

групового обговорення. При проведенні мозкового штурму (чотири групи по 

сім чоловік) з презентацією та обговоренням результатів було визначено 

основні причини опору змінам, його ознаки, прояви, наслідки та основні 

заходи подолання. 

Тренінг удосконалення комунікативних навичок керівників 

оперативно-розшукових підрозділів у спілкуванні з підлеглими в процесі 

управління змінами в організації можна умовно поділити на три складових.  

У першій частині, у формі міні-лекції, було розглянуто теоретичні і 

методичні розробки з організації комунікативної взаємодії і ведення діалогу в 

світовій науці та практиці, розкривалися поняття феномена комунікації і 

давалися основні уявлення про загальні та специфічні особливості різних 

видів діалогової взаємодії та найбільш ефективні стратегії і тактики її 

проведення. У групових та парних вправах відпрацьовувалися такі 

психотехніки, як активне слухання, техніка вербального та невербального 

підстроювання, техніка маніпуляцій, техніка психологічного впливу на 

партнера зі спілкування і протистояння його впливу, а також вироблялися 

уміння формулювати та ставити запитання, ефективно використовувати 

мовні прийоми та інші засоби комунікації, фокусування уваги учасників на 
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власній особі, способах поведінки, уявленнях про власні стратегії і тактики у 

спілкуванні. 

Другу частину тренінгу було присвячено вивченню особливостей 

організації та практики комунікації керівника в умовах змін в організації 

оперативно-розшукової діяльності та оперативно-розшукових підрозділах, її 

форм, функцій та завдань, відпрацюванню реальних ситуацій службової 

взаємодії, в яких керівники різного управлінського рівня використовують 

діалог як ефективний спосіб переговорів зі старшими начальниками, 

колегами та підлеглими. Особлива увага приділялася адекватності 

використання таких технік і прийомів, як активне слухання, постановка 

запитань, вербальне і невербальне підстроювання, психологічний вплив на 

партнера і протистояння його впливу. Третя частина тренінгу була 

спрямована на вивчення специфіки спілкування керівників під час 

розв’язання конфліктних ситуацій, які виникають у процесі організаційних 

змін. На тренінгу розглядалися типові конфліктні ситуації, що зустрічаються 

в процесі управління змінами в організації [38], [82], [126]. 

У тренінгу було використано такі вправи: «Рукоплетіння», «Ніяких 

розмов», «Долоні», «Керівник – співробітник», «Чи вмієте Ви переконувати 

підлеглих», «Пропозиція», «Голосуйте за мене» та ін. [22], [54], [80]. 

Вправа «Рукоплетіння» проводилася з метою дати можливість 

учасникам проаналізувати стилі реагування на зміни та мотивацію до 

процесу змін та формувати розуміння того, які потреби є провідними при 

виконані завдань у ситуації змін. Учасники отримували інструкцію стати в 

коло та без додаткових пояснень виконувати такі вправи: витягнути руки 

перед собою та переплести пальці рук і запам’ятати, який з пальців 

опиниться зверху, опустити руки і якнайшвидше переплести руки знову, але 

при цьому, поклавши зверху інший палець, переплести руки на грудях та 

дуже швидко поміняти їх місцями. Після вправ кожний учасник розповідав 

сусіду про свої відчуття.  
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Обговорення проводилося за такими запитаннями: «Що, на Вашу 

думку, відбувалося?», «Для чого Ви виконували цю вправу і що при цьому 

відчували?». Весь спектр відповідей записувався на фліпчарті у вигляді 

ключових фраз. Виконання вправи продемонструвало, що за однаковим 

рівнем інформованості різні люди по-різному сприймають одні й ті ж 

завдання. При цьому, якщо людина не може пояснити їх сенсу, відчуває 

негативні емоції і дуже швидко втрачає інтерес до виконання таких завдань.  

В обговоренні найчастіші варіанти відповідей та їх коментарів такі:  

«Я боявся зробити щось неправильно» (усвідомлення неоднозначності 

вправи та відчуття стресу); 

«Який у цьому сенс?» (усвідомлення безглуздості вправи); 

«Мені було весело» (зосередження не на сенсі, а на змісті вправи); 

«Мені цікаво було дізнатись, чого хочуть навчити цією вправою?» 

(довіра тренерові).  

Отже, кожний учасник тренінгу по-різному поставився до виконання 

вправи. Те саме стосується і ставлення до організаційних змін. Необхідність 

виконувати дії, мета яких незрозуміла, у багатьох випадках викликає опір. 

Якщо мета зрозуміла, то людина сприйматиме їх усвідомлено. Тому 

проведення організаційних змін необхідно розпочинати з діалогу з 

підлеглими відносно змін, які очікуються в організації, що зміниться, чому і 

який у цьому сенс або необхідність, як заплановані зміни вплинуть на 

підлеглих. 

Завданням вправи «Ніяких розмов» було навчити керівників 

включитися в ситуацію «тут і тепер», аналізувати проблеми, які допомагають 

та заважають адаптуватися до змін в організації. Для цього учасникам 

пропонувалося передати свої почуття стосовно змін в організації без слів. 

Потім вони розбивалися на пари і без слів показували один одному, яким для 

них був попередній робочий тиждень. Під час групового обговорення 

давалися відповідь на запитання «Чи відбулися зміни та які?», «Чи легко 

було виконувати вправи?», «Яка з них була найлегшою?», «Чи однаково всі 
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ставляться до змін в організації?», «Наскільки складно зрозуміти іншу 

людину не застосовуючи вербальні засоби спілкування?». 

Під час виконання вправи «Долоні» демонструвалися стратегії роботи з 

опором змінам. Учасники розділялися на пари і ставали один навпроти 

іншого так, щоб було відчуття, що вони впевнено тримаються на ногах. Вони 

витягували руки вперед та з’єднувалися долонями. Завдання полягало у 

необхідності, використовуючи лише долоні, зрушити один одного з місця. 

Той, хто не втримався хоча б на одній нозі, вважається переможеним. Руки 

можна було прибирати, але штовхати в корпус партнера заборонено. Після 

кількох спроб склад прав змінювався. Групу було зорієнтовано на виконання 

якомога більшої кількості спроб. Під час групової дискусії обговорювалися 

такі запитання: «Кому вдалося змістити з позиції партнера, не втрачаючи при 

цьому свою?», «Які техніки використовували для досягнення мети?», «У 

чому полягає запорука успіху в даній вправі?». Вправа ілюструвала тезу про 

те, що при введенні змін важливо вміти зберегти свою позицію, тобто 

«твердо стояти на ногах», завдяки вмінню перевести опонента на свою 

позицію не за допомогою сили, а за допомогою гнучкості, маневреності й 

кмітливості. 

Рольова гра «Керівник – співробітник» проводилася з метою розвитку 

навичок ефективної мотивації інших людей. Учасники були поділені на пари. 

Один учасник з пари виконував роль керівника, інший – підлеглого. Завдання 

«керівника» – донести мету, пов’язану з ефективністю діяльності організації 

до «підлеглого», мотивуючи його при цьому на її досягнення. Завдання 

"співробітника» – вступити в діалог з «керівником» і залежно від рівня 

мотивації погодитися або ні з пропозицією керівництва. Обговорення триває 

до 10 хвилин. Потім учасники за 10-бальною шкалою оцінюють ступінь 

ефективності своєї взаємодії (кожен залежно від своєї мети). Після цього 

учасники міняються ролями і партнерами. Результати обговорювалися у 

формі мозкового штурму. Перед учасниками було поставлено два запитання 

«Що допомагало мотивувати на досягнення цілі?» (наприклад, чітка мета, 
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упевненість «керівника», пропозиція допомоги і підтримки, узгодження 

оцінки результатів, особиста вигода тощо) та «Що заважало цьому?» 

(наприклад, нечітка, розпливчата мета; відсутність діалогу, маніпулювання, 

тиск на «співробітника» тощо. 

Вправа «Чи вмієте Ви переконувати?» допомагала проаналізувати 

мотиви, які спонукають або стримують керівників щодо змін в організації. 

Учасники розбивалися на пари і по черзі випробовували себе в ситуаціях 

спілкування як керівника, який повинен повідомити підлеглому про 

необхідність нововведення; переконати про необхідність нововведень 

підлеглого, який не погоджується зі змінами, відстояти необхідність змін 

перед підлеглим, який має свою власну думку щодо їх проведення. Після 

вправи проводилося обговорення почуттів кожного учасника гри з таких 

питань: «Як Ви себе почували?», «В якій із ситуацій було комфортніше, в 

якій ні?», «Які мотиви переважають у Вас?». 

Оволодінню методами позитивної мотивації до змін була присвячена 

вправа «Пропозиція». Для її виконання група ділилася на дві пари команд. 

Завдання для кожної з команд полягало у створенні та передачі мотивації 

учаснику команди-суперника. Кого саме мотивувати, команда обирала сама. 

Було необхідно знайти мотивацію для того, щоб учасник іншої групи 

погодився перейти в іншу команду. Після 5 хвилин на підготовку за 

командою учасники починали впливати на обраних ними представників 

команди-суперника. Команди організують ігровий простір самостійно, так, як 

їм зручно. Під час групової дискусії обговорювалися такі запитання: «Які 

саме методи мотивації найбільше сподобалися?», «Які мотиви найбільше 

вплинули на прийняття рішення про перехід до іншої команди?», «Які 

методи були менш ефективними і чому?». 

Тренінг саморегуляції стану психологічної готовності до управління в 

умовах змін був спрямований: 

на зосередження уваги керівників на власній особистості, своїх 

переживаннях, думках, звичних способах саморегуляції поведінки 
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(діяльності), власних уявленнях про себе, усвідомленні своїх проблем, 

пов’язаних з потребами і мотивами;  

побудову позитивного ставлення до себе як до особистості, розвиток 

адекватного оцінювання своїх можливостей і потенціалу, формування 

впевненості у собі;  

змінювання змісту конкретних ситуацій взаємодії, відпрацювання 

навичок розв’язання завдань управління змінами в організації, 

удосконалення навичок ефективної саморегуляції. 

Програма тренінгу складалася з трьох частин. Першу було присвячено 

розширенню і поглибленню уявлень про себе та оточення. Друга – 

усвідомленню важливості саморегуляції для успішного управління змінами в 

організації та ролі самооцінки у цьому процесі. Третя – розвитку змістових 

складових саморегуляції та самооцінки (потреба в активності, здатність 

брати на себе відповідальність, мотив досягнення, цілепокладання, 

спрямованість на справу та результат, адекватна самооцінка, впевненість у 

собі).  

Серед інтерактивних технік, які використовувалися під час проведення 

тренінгу, були: міні-лекція, метод незавершених речень, мозковий штурм, 

робота в малих групах, групова дискусія, групові вправи. Відповіді на 

запитання «Я можу охарактеризувати себе як…», «Найбільш значущими з 

моїх характеристик є…», «Найбільше мене задовольняють такі мої риси 

як…», «Я хотів би змінити у собі…», «Мені необхідно змінитися, тому 

що…» сприяли усвідомленню керівниками наявних психологічних якостей, 

робили більш рельєфними переживання, уявлення про себе, про звичні 

способи поведінки, сприяли розвитку мотиваційно-смислового компонента 

психологічної готовності керівників до управління в умовах змін в 

організації. 

Під час групової дискусії обговорювалося, завдання якої складності 

кожен найчастіше обирає (найлегші, середньої складності, найважчі). Чому? 

Як це пов’язано з мотивами досягнення успіху та мотивами уникнення 
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невдач? Після виконання деяких тренінгових завдань учасники відповідали 

на запитання: «Легко було виконувати завдання чи важко і чому?», «Як Ви з 

цим справлялися?» або «Що було найважчим при виконанні завдань і чому?» 

Усе це сприяло розвитку мотиву досягнення.  

Для тренінгу використовувалися такі вправи: «Малюнок мого Я», 

«Асоціативний ряд до поняття «зміни», «Асоціативний ряд до поняття 

«саморегуляція», «Контроль власної впевненості» та ін. [22], [36], [54], [80], 

[121]. 

Характерною для вправ, що використовувалися при проведенні 

тренінгу, можна вважати вправу «Психогеометричний тест». На дошці 

демонструвався плакат із зображенням п’яти геометричних фігур: квадрата, 

трикутника, кола, прямокутника, зиґзаґа. Кожний член групи розташовував 

ці фігури за ступенем їх переваги. Спочатку ставив ту фігуру, яка 

подобається найбільше, потім – дещо менше, за нею – ще менше тощо. З 

учасників, яким найбільше сподобалися однакові фігури, було утворено 

групи. Після цього кожній підгрупі пропонувалося за 15 хвилин скласти 

список рис особистості, особливостей поведінки, які є спільними для членів 

цієї підгрупи. Після заслуховування усіх виступів учасників було 

ознайомлено з характеристиками особистості на основі вибору певної 

геометричної фігури. У 95 % випадків характеристики, які визначали 

учасники тренінгу, відповідали тим, які діагностуються за допомогою 

зазначеної методики. Завданнями для самовдосконалення і саморефлексії 

були визначення своїх позитивних та негативних рис, з’ясування, яку ще 

фігуру можна було б обрати, а яку – ні, і чому тощо.  

Вправа «Асоціативний ряд до поняття «зміни» була покликана виявити 

емоційне ставлення та настанови стосовно поняття «зміни». Учасникам було 

запропоновано уявити собі «зміни» як цілісне явище та зосередитися на 

образах і відчуттях, що виникають при слові «зміни». Під час групового 

обговорення увага учасників зверталася на негативні асоціації, яких була 

достатня кількість, навіть незважаючи на підготовленість аудиторії. Скоріше 
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за все, негативні асоціації свідчать про недостатнє сприйняття необхідності 

змін і насторожене ставлення до них, тобто опір змінам. Варто відмітити, що 

асоціації виражали певні емоційні стани, які викликалися словом «зміни». 

Для того щоб керувати своїми емоційними станами та станами своїх 

підлеглих в ситуаціях змін, треба вміти визначати характер емоцій, їх 

глибину та ступінь впливу на поведінку. 

Вправа «Асоціативний ряд до поняття «саморегуляція». Кожен учасник 

називав слово, яке він пов’язує із цим поняттям. Асоціативний ряд, що 

утворився, обговорювався. Під час обговорення піддавалися аналізу повнота 

відображення процесу саморегуляції, найпопулярніші асоціації, чинники 

ефективної та неефективної саморегуляції, важливість саморегуляції для 

управління змінами в організації. Потім кожен учасник тренінгу складав свій 

список якостей особистості, які пов’язані із саморегуляцією. У процесі 

обговорення він наповнювався новими якостями. Особлива увага 

приділялася регулювальному впливу самооцінки. Такий підхід дозволив 

визначити напрям прикладання основних зусиль для власного розвитку та 

вдосконалення особистісної саморегуляції. 

Для вдосконалення самооцінки учасників тренінгу, підвищення рівня 

впевненості в собі та формування вміння ефективно управляти собою 

учасникам тренінгу пропонували порівняти стани невпевненості,упевненості, 

самовпевненості; визначити, які поведінкові прояви спостерігаються при 

невпевненості, впевненості, самовпевненості; як вони пов’язані із 

самооцінкою (адекватною, завищеною, заниженою), як самооцінка 

позначається на саморегуляції поведінки. Розгляд цих питань дозволив 

учасникам тренінгу перейти до формування відчуття внутрішньої 

впевненості та демонстрування її зовнішніх проявів.  

На досягнення зазначеної мети була спрямована вправа «Контроль 

власної впевненості», під час виконання якої учасникам тренінгу 

пропонувалося розділити ступені впевненості за шкалою від 0 до 10. 
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Після ознайомлення зі шкалою учасники тренінгу одержували завдання 

пригадати конкретні ситуації, коли вони перебували в якомусь із зазначених 

станів упевненості або, навпаки, невпевненості, щоб пов’язати конкретний 

рівень упевненості з особистісними спогадами, досвідом та почуттями, які 

при цьому виникали. Для того, щоб сформувати відчуття впевненості у той 

момент, коли це буде необхідно, особливо корисно пригадати ті події, коли 

учасники тренінгу перебували на рівнях шкали від 8 до 10. Їм пропонувалося 

пригадати, як вони почувалися  у таких випадках, свої емоційні переживання, 

відчуття, вигляд, як при цьому звучав їхній голос. Давалася інструкція: «Ви 

переносите впевненість із Вашого минулого і використовуєте власні ресурси, 

реорганізуючи їх, щоб вони слугували Вам тепер і в майбутньому». 

Потім кожен обирав той рівень упевненості, який вважав за потрібне, і 

прагнув його відчути, передати в рухах, стилі поведінки. Вдома, на вулиці 

тощо необхідно було знову і знову повертатися до цього переживання. У 

результаті формувався психологічний «якір». Розрахунок було зроблено на 

те, що за необхідності учасник тренінгу говорив собі: «Дев’ятий рівень 

упевненості». Тим самим він запускав механізм, який сприяв виникненню 

почуття впевненості в собі, відповідного цьому рівню. 

Для закріплення відчуття впевненості у конкретних ситуаціях було 

проведено вправи «Заграна платівка» та «Гра в туман». Учасникам тренінгу 

пропонувалося попарно сісти обличчям один до одного, визначити, хто буде 

грати роль того, хто «нападає», а хто того, що «захищається». Після цього 

починався діалог. «Нападник» говорив своєму партнерові, як він повинен 

поводитися, що повинен робити, критикував і сварив його з позиції 

зверхності і впевненості у собі. «Той, хто захищався», вів діалог з 

використанням зазначених технік. Хвилин за сім партнери мінялися місцями. 

Тепер «той, хто захищався», ставав нападником і повною мірою прагнув 

відчути владу, авторитет. А партнер ілюстрував маніпулятивну пасивність. 

Після проведеної роботи відбувалося обговорення, розповіді про 

переживання. Учасникам тренінгу пропонували: «Порівняйте зіграні ролі з 
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Вашим способом дій у реальному житті. Що Ви відчували у ролі «того, хто 

захищається», – гнів, приниження чи ще щось? А в ролі «нападника» 

відчували себе винним чи карателем?» Обговорювали ті почуття, які кожен 

переживав, та складали таблицю емоцій. 

Для розвитку почуття відповідальності за власні дії як частину 

загальної справи, усвідомленню власної ролі у досягненні спільної мети, 

розвитку мотивації досягнення використовувалася вправа «Плутанина» – 

учасники тренінгу розділялися на дві підгрупи, кожна з яких утворювала 

коло. Члени підгруп простягали вперед праві руки. За сигналом тренера 

кожний гравець знаходив собі «партнера з рукостискання». З’єднавши праві 

руки, всі простягали вперед ліві руки. Знову треба знайти собі «партнера з 

рукостискання», проте не можна вибирати того самого, хто вже тримає праву 

руку. Коли всі руки з’єдналися, утворилася плутанина. Після цього групі 

пропонується її розплутати, не роз’єднуючи рук і нікому не завдаючи болю. 

Кінцева мета – знову утворити коло. Забороняється вербальне спілкування. 

Одним із критеріїв виконання завдання є час, затрачений на те, щоб 

виплутатися зі складної ситуації, не загубивши жодної руки та не поранивши 

жодного гравця. Через деякий час у лабіринті рук утворюється мертвий 

вузол. Тоді тренер пропонує одному з гравців взяти на себе відповідальність і 

вказати на ту пару рук, яку тимчасово слід роз’єднати, щоб розплутати вузол. 

Таким тимчасовим «розплутувачем» призначалися різні учасники – як 

найменш активні члени групи, так і навпаки. Потім група обговорювала 

поведінку «розплутувача», а сам «розплутувач» ділився враженнями 

стосовно своїх реакцій та відчуттів щодо власної відповідальності за дії 

групи.  

Ще однією вправою на розвиток мотивації досягнення був аналіз 

учасниками тренінгу своїх дій та вчинків за останній час і визначення, чим 

вони керувалися, коли приймали рішення. Дії (вчинки) заносилися 

учасником до таблиці з такими назвами стовпчиків: «Я хочу», «Я повинен» 

чи «Я роблю, щоб досягти». Заповнену таблицю було необхідно 
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проаналізувати за такими критеріями: «Ввизначте та проаналізуйте, яка із 

зазначених позицій домінує у Вашій поведінці? Про що це свідчить?» Після 

цього учасники тренінгу розбивалися на пари і, сидячи обличчям один до 

одного, по черзі, дивлячись в очі партнера, кожен мав сказати три фрази, 

починаючи кожну словами «я повинен». Не надаючи зворотного зв’язку, 

партнер, у свою чергу, промовляє три фрази, починаючи словами «я 

повинен». Потім кожен повертається до своїх фраз і замінює у них слова «я 

повинен» на «я хочу», не змінюючи іншу частину фрази. І знову фрази 

промовляються вголос один одному. Група обговорює зміни, що відбулися у 

самопочутті та сприйманні ситуацій. 

Далі по черзі у парах необхідно сказати три фрази, розпочинаючи їх 

словами «я не можу». Потім треба замінити слова «я не можу» на «я не 

хочу», залишаючи незмінними інші частини фрази. І знову сказати фрази 

вголос. Учасники обмінюються з партнерами своїм досвідом і роблять 

висновки, чи можуть вони відчути свою здатність відмовитися, а не свою 

некомпетентність чи безпорадність. 

Знову пропонувалося по черзі промовити три фрази, що починаються зі 

слів «мені потрібно», а потім замінити «мені потрібно» на «я хочу». 

Учасники розповідають про переживання та аналізують, чи приводить до 

відчуття свободи або полегшення заміна необхідності на бажання, чи є 

життєво необхідним те, про що було сказано, чи воно є тільки тим, чого 

хотілося б, але без чого можна прожити. 

Повторна пропозиція: «По черзі з партнером скажіть три фрази, які 

починаються словами «я боюсь, що…» (стосовно себе), і потім поміняйте на 

«я хотів би…», залишаючи іншу частину фрази без змін». Учасники діляться 

переживаннями і аналізують, чи заважає страх досягненню важливих цілей і 

отриманню досвіду. Фіксується висновок: саме слова «Я повинен», «Я не 

можу», «Я боюсь, що» – заперечують Вашу здатність бути відповідальним. 

Замінюючи слова, робимо крок до розуміння відповідальності за власні 

думки, дії, вчинки. 
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Вплив мети на дії було продемонстровано за допомогою «фізичної 

метафори» А. Робінса. Учасникам тренінгу давали інструкцію: «Встаньте, 

поставте ноги на ширину плечей, руки витягніть уперед паралельно до 

підлоги. Потім максимально, наскільки можете, поверніться всім корпусом 

назад і зафіксуйте на стіні відмітку, яку вам вдалося побачити при повороті. 

Поверніться у вихідне положення. Заплющить очі та уявіть, що наступного 

разу Ви зможете повернути свій корпус далі та зафіксувати відмітку далі. А 

потім, розплющивши очі, спробуйте це здійснити. Порівняйте зафіксовані 

місця на стіні у першому та другому випадку. Зробіть висновок про реальну 

силу впливу чітко поставленої перед собою мети». 

У подальшому всі члени групи повинні були зручно сісти, 

розслабитися і подумати про те, чого кожний хоче досягти у цьому житті, 

професії, що мати, чим займатися, осягнути свої цілі та плани. Усе, що 

спадало на думку, пропонувалося записати у зошиті. Після визначення цілей, 

необхідно було врівноважити виразність різних цільових перспектив: якщо 

домінувала дальня (у більшості учасників тренінгу), то потрібно було 

сформулювати та вказати цілі на п’ять років і на найближчий рік, якщо 

ближня – то навпаки. На найближчий рік пропонувалося обрати п’ять 

найбільш значущих і реальних цілей, таких, яких можна досягти та 

перевірити їх виконання. Після цього необхідно було визначити конкретний 

термін виконання. Тренер підписував річні плани з домовленістю, що через 

півроку їх перебіг буде перевірено. Кожний учасник придумував собі 

нагороду, яку він отримає за виконання конкретної мети (варіанти були дуже 

різноманітні – від «придбання нових меблів» до «здійснення закордонної 

туристичної поїздки»).  

Потім кожен член групи згадував три випадки досягнення успіху, 

якими він особливо пишається, які пов’язані з дуже приємними відчуттями, і 

фіксував їх у зошиті. Обирав найвагоміший і протягом 10 хвилин зображував 

його на малюнку. Малюнок міг бути розгорнутим, схематичним тощо, 

головним було втілити своє досягнення в зображенні. Потім на тому ж 
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аркуші паперу було необхідно вказати ті якості особистості та можливості, 

завдяки яким було одержано це досягнення. Після завершення роботи 

малюнки прикріплювалися до стіни, і учасники обходили «галерею». 

Кожний, хто хотів, міг розказати про свої досягнення. Після цього членам 

групи пропонували додати до списку своїх товаришів якості, які вони 

відзначили у цій людині для себе.  

Однією із цілей наступної вправи було усвідомлення своєї позиції у 

взаємодії. Групу було поділено на пари так, щоб в одній парі було 

представлене сполучення як різних, так і однакової спрямованості (на себе, 

на взаємодію, на справу). У парі, не розмовляючи, тримаючись одночасно за 

одну ручку або олівець, необхідно було намалювати будь-який сюжетний 

малюнок. Потім члени різних пар за бажанням мінялися місцями і знову 

малювали. Після цього відбувалося обговорення процесу і результату 

малювання, особливостей взаємодії у різних парах. Аналізувалися такі 

особливості: чи вдався малюнок, хто перший почав малювати, які відчуття 

були у першому і другому варіанті. Відбувався самоаналіз власної позиції у 

процесі вирішення завдання. Робилися висновки: якщо в обох учасників 

переважала сильна спрямованість тільки на себе, завдання найчастіше 

залишалося не вирішеним і було неможливо зрозуміти, що зображено на 

малюнку. В іншому випадку була відсутня цілісність малюнку: два 

зображення існували кожне саме по собі. Тобто, результату не було 

досягнуто. Якщо ж у пару потрапляли обидва учасники зі спрямованістю на 

взаємодію, то спостерігалася певна затримка перед початком, кожний 

очікував дій іншого і не брав на себе відповідальність. Учасникам тренінгу 

давали завдання усвідомити власну позицію та її вплив на поведінку і 

діяльність. Потім учасники ще раз об’єднувалися у пари та виконували 

завдання. Після цього отримані результати ще раз аналізувалися.  

Наступне завдання було пов’язане зі спрямованістю на справу, 

усвідомлення її важливості для успішної професійної діяльності. Учасникам 

пропонували вправу «Побудуй автомобіль майбутнього» [36]. Група 
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поділялася на три підгрупи, кожна з яких повинна була «побудувати 

автомобіль майбутнього». При цьому кожний член підгрупи мав зображувати 

певну деталь автомобіля залежно від загального задуму і виконувати 

відповідні функції. Після вибору частин автомобіля кожній підгрупі 

необхідно не лише «побудувати» автомобіль, а й продемонструвати його в 

русі. У процесі обговорення з’ясовувалося, як відбувався вибір деталей, чи 

всі були задоволені своєю функцією, як вирішувалися спірні питання, чи 

поїхав автомобіль, хто давав команди? Чому довго не могли дійти до 

спільного рішення? Чому частина автомобіля поїхала, а частина залишилася 

на місці? Що було важливіше: те, щоб автомобіль поїхав, чи те, щоб бути 

головною деталлю? Як навчитися поєднувати власні інтереси (спрямованість 

на себе – «вибір головної деталі») та інтереси справи (спрямованість на 

справу – «побудова автомобіля і демонстрація його в русі»). Учасники 

тренінгу вчилися підпорядковувати власні егоїстичні амбіції, які не збігалися 

з інтересами справи та заважали досягненню спільної мети.  

Таким чином, використання запропонованого професійно-

психологічного тренінгу дозволило забезпечити розвивальний вплив на всі 

складові психологічної готовності керівників оперативно-розшукових 

підрозділів до управління в умовах змін в організації оперативно-розшукової 

діяльності та оперативно-розшукових підрозділів із зосередженням 

корекційно-розвивальних зусиль на її компонентах.  

 

 

3.2 Результати експериментальної перевірки ефективності 

професійно-психологічного тренінгу з підготовки керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін та їхня 

інтерпретація 

 

Ефективність професійно-психологічного тренінгу «Психологічна 

підготовка керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 
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умовах змін» було перевірено експериментально, під час формувального 

експерименту. Формувальний експеримент складався з трьох етапів: 

підготовчого етапу, етапу реалізації, підсумкового етапу. На підготовчому 

етапі було проведено перший діагностичний зріз, за результатами якого було 

сформовано експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи у складі 28 

осіб кожна. На цьому ж етапі експерименту було вирішено проблему 

репрезентативного та обґрунтованого вибору методик, забезпечення 

ідентичності характеристик учасників ЕГ та КГ і налагодження процедури 

збору інформації.  

Для проведення експерименту були використані такі методики:  

когнітивний компонент досліджувався за допомогою анкетування за 

модифікованою розробкою М. Москальова та авторської розробки з 

використанням методики case-study (аналіз ситуацій); 

мотиваційний компонент досліджувався з використанням тестів 

Т. Елерса на виявлення мотивації успіху і мотивації уникнення невдач; 

діяльнісний компонент досліджувався за допомогою методики оцінки 

глобального управлінського потенціалу;  

особистісний компонент досліджувався шляхом використання методик 

«Самооцінка особистості» у варіанті С. Будассі та «Типи спрямованості 

особистості» Б. Басса (опитувальник В. Смекала та М. Кучери); 

регулятивний компонент досліджувався з використанням методики 

«Стиль саморегуляції поведінки» (ССПМ) В. Моросанової та Є. Коноз. 

Для узагальнення отриманих даних використовувалася методика 

системно-структурного аналізу складних об’єктів В. Семиченко. 

Було встановлено тотожність характеристик ЕГ та КГ за кожною зі 

шкал обраних для використання в експерименті методик [88]. Отримані дані 

було оброблено за допомогою t-критерію Стьюдента для незв’язаних 

сукупностей. У результаті до початку формувального експерименту була 

встановлена відсутність статистично значущих відмінностей між учасниками 

ЕГ та КГ за характеристиками, що досліджувалися, тобто на момент початку 
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експерименту всі учасники мали приблизно однакові особистісні 

характеристики (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 – Результати перевірки тотожності характеристик 

експериментальної та контрольної груп перед початком експерименту 
№ 

з/п 

Характеристика групи, яка 

тестувалася 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 
t p 

Когнітивний компонент 

1 Рівень професійних знань 25.036±4.290 25.000±3.810 0.01 - 

2 Рівень розвитку умінь та 

навичок управління в умовах 

змін 

19.143±2.415 19.250±2.562 0.03 - 

Мотиваційний компонент 

Мотиви вибору професії 

1 Внутрішні позитивні 17.429±3.595 16.679±3.400 0.15 - 

2 Внутрішні соціально значимі 17.643±3.280 16.964±2.782 0.16 - 

3 Зовнішні позитивні 17.429±3.084 17.071±2.867  0.09 - 

4 Зовнішні негативні 14.929±5.676 13.857±5.899 0.13 - 

5 Мотивація досягнення успіху 15.712±4.574 15.54±1.01 0.04 - 

6 Мотивація уникнення невдач 15.683±5.277 17.32±0.97 0.31 - 

Діяльнісний компонент 

1 Рівень сформованості 

глобального управлінського 

потенціалу 

72.464±13.577 68.321±12.059 0.23 - 

Особистісний компонент 

Спрямованість особистості 

1. Спрямованість на себе 27.536±2.808 27.464±2.673 0.02 - 

2. Спрямованість на взаємодію 27.429±4.811 27.250±5.125 0.03 - 

3. Спрямованість на справу 28.000±3.859 27.54±0.80 0.12 - 

Самооцінка особистості 

4. Усереднений показник 0.502±0.083 0.488±0.063 0.02 - 

Регулятивний компонент 

Стильові особливості саморегуляції 

1 Планування 4.821±0.310 4.711±0.29 0.26 - 

2 Моделювання 4.893±0.357 5.254±0.33 0.73 - 

3 Програмування 4.786±0.364 4.793±0.31 0.01 - 

4 Оцінка результатів 5.214±0.372 5.613±0.28 0.85 - 

5 Гнучкість 4.607±0.311 5.145±0.36 1.12 - 

6 Самостійність 4.250±0.330 5.078±0.33 1.76 - 

7 Загальний рівень 

саморегуляції 
29.000±3.067 28.329±0.55 0.22 - 

 

На етапі реалізації були проведені заняття, передбачені професійно-

психологічним тренінгом «Психологічна підготовка керівників оперативно-
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розшукових підрозділів до управління в умовах змін». На підсумковому етапі 

було проведено другий діагностичний зріз та проаналізовано отримані 

результати.  

Порівняльний аналіз результатів діагностичних зрізів, які проводилися 

в експериментальній та контрольній групах до та після формувального 

експерименту з визначенням узагальнюваного показника «рівня 

психологічної готовності керівників до управління в умовах змін в 

організації», дозволив виявити статистично значущі відмінності (за φ* 

критерієм (Фішера) та                 t-критерієм Стьюдента для зв’язаних 

сукупностей). Зокрема, у учасників експериментальної групи після 

формувального експерименту було виявлено статистично значущі 

відмінності (р<0,01 та р<0,05) (додатки Е і Ж), які відбулися у різних 

показниках  психологічної готовності, водночас у контрольній групі таких 

відмінностей виявлено не було. 

Як показано у таблиці 3.2, у результаті реалізації професійно-

психологічного тренінгу в експериментальній групі з 21,43 % до 32,15 % 

зросла кількість керівників ОРП з високим рівнем психологічної готовності 

до управління в умовах змін в організації.  

 

Таблиця 3.2 – Загальний показник психологічної готовності керівників 

до управління в умовах змін 
Рівень 

психологічної 

готовності 

Експериментальна 

група 

Контрольна  

група 
φ*емп* 

І зріз ІІ зріз І зріз ІІ зріз 

4.101 

 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

Високий  6 21,43 9 32,15 6 21,43 5 17,86 

Середній 16 57,14 16 57,14 18 64,29 19 67,86 

Низький 6 21,43 3 10,71 4 14,28 4 14,28 

Узагальнений 

показник 
2,00 2,21 2,07 2,04 

Примітка. * – отримане емпіричне значення φ* знаходиться в зоні значущості. 

Н0 відкидається. 

 

З результатів, отриманих у контрольній групі, видно, що рівень 

психологічної готовності її учасників до управління в умовах змін змінився 
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не суттєво. Дехто з учасників погіршив свої результати. За рахунок цього у 

контрольній групі зросла кількість керівників ОРП, які показали середній та 

низький рівні психологічної готовності до управління в умовах змін в 

оперативно-розшукових підрозділах. Водночас, кількість учасників, які під 

час першого контрольного зрізу показали високий рівень готовності, навпаки 

знизилася. Результати контрольних зрізів у контрольній групі свідчать, що 

планові заходи з реалізації організаційних змін, які вживаються 

керівництвом, характеризуються недостатньою ефективністю і на рівень 

психологічної готовності керівників ОРП до управління в умовах змін в 

організації практично не впливають. 

Розглянемо результати контрольних зрізів за окремими компонентами 

психологічної готовності керівників ОРП до управління в умовах змін в 

оперативно-розшукових підрозділах. Аналіз змін у показниках когнітивного 

компонента (табл. 3.3) свідчить про певні відмінності між результатами 

першого та другого зрізів. Так в експериментальній групі збільшилася 

кількість керівників ОРП, які показали високий рівень сформованості цього 

компоненту, а ті керівники ОРП, які показали низький рівень, покращили 

свої результати до середніх показників. 

 

Таблиця 3.3 – Показники сформованості когнітивного компонента 

психологічної готовності керівників ОРП  до управління в умовах змін 
Рівень 

сформованості 

когнітивного 

компонента 

Експериментальна  

група 

Контрольна  

група 
φ*емп* 

І зріз ІІ зріз І зріз ІІ зріз 

3.592 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

Високий  6 21,43 10 35,71 5 17,86 6 21,43 

Середній 17 60,71 16 57,14 16 57,14 16 57,14 

Низький 5 17,86 2 7,14 7 25,00 6 21,43 

Узагальнений 

показник 
2,04 2,29 1,93 2,00 

Примітка. * – отримане емпіричне значення φ* знаходиться в зоні значущості. 

Н0 відкидається. 
 

Щодо контрольної групи, то слід відзначити певне збільшення 

кількості керівників ОРП з високим рівнем розвитку когнітивного 
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компонента. Під час індивідуальної бесіди з учасником контрольної групи, 

який підвищив свій показник, було з’ясовано, що після проведення 

контрольного зрізу він зацікавився проблемою організаційних змін і 

самостійно почав вивчати відповідну літературу. Також привертає увагу та 

обставина, що у контрольній групі статистично значущих змін у рівнях 

розвитку когнітивного компонента не відбулося. 

Як видно з таблиці 3.4, у якій викладено показники сформованості 

мотиваційного компонента психологічної готовності керівників ОРП до 

управління в умовах змін в оперативно-розшукових підрозділах, результати 

першого та другого зрізів формувального експерименту зафіксували 

статистично значущі зміни (р<0,05), що відбулися у групі учасників, які 

брали участь у заходах з реалізації програми професійно-психологічного 

тренінгу.  

 

Таблиця 3.4 – Показники сформованості мотиваційного компонента 

психологічної готовності керівників ОРП до управління в умовах змін  
Рівень 

сформованості 

мотиваційного 

компонента 

Експериментальна  

група 

Контрольна  

група 
φ*емп* 

І зріз ІІ зріз І зріз ІІ зріз 

4.702 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

Високий  5 17,86 9 32,14 6 21,43 6 21,43 

Середній 16 57,14 15 53,57 16 57,14 17 60,71 

Низький 7 25,00 4 14,29 6 21,43 5 17,86  

Узагальнений 

показник 
1,93 2,18 2,00 2,04 

Примітка. * – отримане емпіричне значення φ* знаходиться в зоні значущості. 

Н0 відкидається. 
 

Зокрема, збільшилася кількість керівників ОРП, які продемонстрували 

високий рівень сформованості мотиваційного компонента, і не зафіксовано 

учасників, які б мали низький рівень сформованості цього компонента. 

Водночас, у контрольній групі показники погіршилися за рахунок зменшення 

кількості керівників з високим та середнім рівнем сформованості 

мотиваційного компонента. 

У таблиці 3.5 наведено результати вимірювання сформованості 

діяльнісного компонента психологічної готовності керівників ОРП до 
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управління в умовах змін в оперативно-розшукових підрозділах, результати 

першого та другого зрізів формувального експерименту зафіксували 

статистично значущі зміни (р<0,05), що відбулися в експериментальній групі.  

 

Таблиця 3.5 – Показники сформованості діяльнісного компонента 

психологічної готовності керівників ОРП до управління в умовах змін 
Рівень 

сформованості 

діяльнісного 

компонента 

Експериментальна  

група 

Контрольна  

група 
φ*емп* 

І зріз ІІ зріз І зріз ІІ зріз 

3.479 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

Високий  6 21,43 9 32,14 5 17,86 4 14,29 

Середній 15 53,57 14 50,00 14 50,00 16 57,14 

Низький 7 25,00 5 17,86 9 32,14 8 28,57  

Узагальнений 

показник 
1,96 2,14 1,86 1,86 

Примітка. * – отримане емпіричне значення φ* знаходиться в зоні значущості. 

Н0 відкидається. 

 

Так, збільшилася кількість керівників ОРП, які продемонстрували 

високий рівень сформованості діяльнісного компонента і зафіксовано лише 

два учасники, які залишилися на низькому рівні сформованості цього 

компонента. Водночас, у контрольній групі показники погіршилися за 

рахунок зменшення кількості керівників з високим та середнім рівнем 

сформованості діяльнісного компонента. 

Зміни у показниках особистісного компонента (табл. 3.6) свідчать про 

певні відмінності між результатами першого та другого зрізів.  

 

Таблиця 3.6 – Показники сформованості особистісного компонента 

психологічної готовності керівників ОРП  до управління в умовах змін 
Рівень 

сформованості 

особистісного 

компоненту 

Експериментальна  

група 

Контрольна  

група 
φ*емп 

І зріз ІІ зріз І зріз ІІ зріз 

1.676 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

Високий  6 21,43 9 32,14 5 17,86 5 17,86 

Середній 17 60,71 15 53,57 16 57,14 18 64,28 

Низький 5 17,86 4 14,29 7 25,00 5 17,86 

Узагальнений 

показник 
2,04 2,18 1,93 2,00 

Примітка. * – отримане емпіричне значення φ* знаходиться в зоні значущості. 

Н0 відкидається. 
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У показниках особистісного компонента статистично значимих змін не 

відбулося (φ*=1,676), проте кількість керівників ОРП з високим рівнем 

розвиненості особистісного компонента збільшилася. Керівники ОРП, які 

показали низький рівень на першому зрізі поліпшили свої результати до 

показників середнього рівня. У контрольній групі дещо збільшилася 

кількість керівників ОРП з високим рівнем розвитку якостей, що було 

діагностовано, але теж незначно. 

Результати вимірювання сформованості регулятивного компонента 

психологічної готовності керівників до управління в умовах змін в 

організації наведені у таблиці 3.7.  

Аналіз зазначених показників свідчить про суттєві позитивні зміни, що 

відбулися у керівників, які брали участь у навчанні за програмою реалізації 

професійно-психологічного тренінгу «Психологічна підготовка керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін» і їх 

відсутність у керівників з контрольної групи.  

 

Таблиця 3.7 – Показники сформованості регулятивного компонента 

психологічної готовності керівників ОРП до управління в умовах змін 
Рівень 

психологічної 

готовності 

операційного 

компонента 

Експериментальна група Контрольна  

група 
φ*емп* 

І зріз ІІ зріз І зріз ІІ зріз 

3.479 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

Високий  5 17,86 8 28,57 6 21,43 5 17,86 

Середній 16 67,14 15 53,57 17 60,71 19 67,86 

Низький 7 25,00 5 17,86 5 17,86 4 14,28 

Узагальнений 

показник 
1,93 2,11 2,04 2,04 

Примітка. * – отримане емпіричне значення φ* знаходиться в зоні значущості. 

Н0 відкидається. 

 

Так, в експериментальній групі значно зросла кількість керівників, які 

продемонстрували високий рівень сформованості регулятивного компонента 

психологічної готовності до управління в умовах змін в організації. Як 

показали розрахунки, зміни, що відбулися у керівників оперативно-
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розшукових підрозділів після участі у заняттях, мають статистично значущий 

характер. Водночас, в контрольній групі кількість керівників з високим та 

середнім рівнем сформованості регулятивного компонента психологічної 

готовності до управління в умовах змін в оперативно-розшукових 

підрозділах зменшилася, а кількість керівників оперативно-розшукових 

підрозділів з низьким рівнем сформованості цього компонента, навпаки, 

зросла. Проте, зміни, що відбулися, не мають статистично значимого 

характеру.  

 

 

3.3 Практичні рекомендації керівникам оперативно-розшукових 

підрозділів з організації управління в умовах змін 

 
Організаційні зміни у Державній прикордонній службі України та її 

оперативно-розшукових підрозділах не можна назвати чимось новим: уся 

історія відомства – це потік постійних змін [44]. Проте новою є 

безпрецедентна всебічність, глибина, комплексність і темп технологічних, 

соціальних та інших змін, які відбуваються в органах та підрозділах охорони 

кордону. Сучасні офіцери оперативно-розшукових підрозділів несуть службу 

в умовах, що постійно змінюються. Їх здатність адаптуватися до змін 

зовнішнього середовища є запорукою прикордонної безпеки. Вони постійно 

стикаються з необхідністю пристосовуватися до умов, в яких їм доводиться 

нести службу, реагувати на нові зміни у нормативно-правовій регламентації 

своєї діяльності, обстановці на державному кордоні, нової організаційно-

штатної структури, способів несення служби, вимог до її змісту. Але, що ще 

більш важливо, зміни у Державній прикордонній службі України викликають 

зміни у її оточенні, наприклад, перехід до інтегрованого управління 

кордонами викликало відповідні зміни в роботі органів та підрозділів 

Міністерства зовнішніх справ, Міністерства внутрішніх справ, Державної 

міграційної служби України та ін. Усе це дозволяє говорити про те, що 



138 

 

організації подібні до прикордонного відомства самі змінюють своє оточення 

як у національному, так і в міжнародному масштабі. 

В управлінні змінами в організації слід враховувати необхідність 

змінювання позиції кожного з підлеглих на трьох рівнях: рівні знань про 

зміни (інформація про зміни, розуміння їх причин і характеру – когнітивний 

компонент), рівні ставлення до змін (формування особистого ставлення до 

змін та необхідності їх реалізації – мотиваційний та особистісний компонент), 

рівні практичної діяльності (реалізація змін, управління ними, корегування 

ставлення до них – діяльнісний та регулятивний компоненти). Зміни, які 

відбуваються у кожному з офіцерів на свідомому та підсвідомому рівні, тісно 

залежать від впливу їх оточення як в оперативно-розшуковому підрозділі, так 

і поза його межами. Тому слід враховувати, що організаційні зміни можуть як 

сприяти, так і ускладнювати перебіг особистісних змін. Іноді за своїми 

індивідуальними особливостями людина не може адекватно відреагувати на 

зміни, що відбуваються в органі (підрозділі), стреси на службі, в 

громадському і особистому житті, що створює додаткові проблеми для 

керівника. Водночас, сучасний розвиток інформаційних і телекомунікаційних 

технологій, їх проникнення в усі сфери людської діяльності дозволяє значно 

полегшити проведення організаційних змін. Зокрема, швидко отримати 

неупереджену інформацію про причини, характер і перебіг організаційних 

змін, їх мету і призначення, розширити свою теоретичну базу, оволодіти 

матеріалами, необхідними для вдосконалення умінь та навичок. 

Динаміка розгортання і взаємозв’язок різних рівнів змін залишається у 

центрі уваги багатьох дослідників. За однією концепцією організаційні зміни 

досягають успіху, якщо відбуваються у жорсткій послідовності: зміни у 

знаннях – зміни у ставленні – зміни в індивідуальній поведінці – зміни у 

груповій поведінці [148]. За іншою концепцією дотримуватися такої 

послідовності необов’язково, адже «…спроби змінити поведінку шляхом 

зміни цінностей і стосунків необов’язково мають бути непрямими, оскільки 

стосунки впливають на поведінку, а поведінка – на стосунки» [148, с. 110]. 
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Водночас, деякі автори зазначають, що «…більшість програм проведення змін 

завершуються невдало внаслідок того, що в їх основі лежить докорінно 

невірна теорія змін. Теорія, яка припускає що зміни у ставленні призводять до 

змін в індивідуальній поведінці, а зміни в індивідуальній поведінці багатьох 

людей ведуть до організаційних змін, вивертає процес змін навиворіт», тому 

що найефективніший спосіб змінити поведінку людини полягає в тому, щоб 

помістити її в новий організаційний контекст, який передбачає перерозподіл і 

появу нових ролей, взаємин, обов’язків [148]. Іншими словами, у процесі 

організаційних змін необхідно адаптувати до нових умов не особистість 

офіцерів оперативно-розшукових підрозділів, а ролі, які вони виконують, 

надавати новий зміст і характер їх комунікації і способам діяльності. 

Результати численних психологічних та психофізіологічних досліджень 

доводять, що людина має вражаючу здатність адаптуватися до 

навколишнього середовища, у тому числі пристосовуватися до змін, які 

сприймає як природний атрибут життя. Проте, офіцер-оперативник 

опирається і прагне уникнути тих змін, які можуть погіршити його становище 

(соціальний статус, характер і умови роботи, навантаження, прибутки, 

взаємини, вплив на оточуючих, спосіб життя тощо). Як свідчить досвід, навіть 

за умови, що організаційні зміни мають нейтральний або навіть сприятливий 

для прикордонників характер, вони все рівно можуть викликати опір. Це 

відбувається тому, що найменші зміни, незалежно від їх характеру, виводять 

систему, до якої людина вже адаптувалася, зі стану рівноваги, а зміни у 

системі виводять індивіда зі стану комфорту, адже людина, навіть за умови 

позитивних для неї організаційних змін, буде змушена адаптуватися до нових 

умов, тобто докладати певних фізичних та психологічних зусиль. До того ж, 

вигідність тих чи інших організаційних змін у багатьох випадках неочевидна. 

В умовах інформаційної невизначеності активно застосовуються механізми 

каузальної атрибуції. Інформація, якої бракує, починає активно заміщатися 

домислами на ґрунті життєвого досвіду. Так, завжди з підозрою будуть 
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ставитися до змін ті, хто одного разу вже опинився у програші через зміни, 

які спочатку оцінювалися як сприятливі.  

Причини невдачі організаційних змін можна пояснювати виключно 

негативним ставленням до них людей, проте до невдачі може призвести низка 

інших причин – непродуманість у плануванні змін, їх непослідовність, 

нездатність керівників пояснити їх необхідність, слабка координація дій з 

реалізації змін тощо. Тому опір змінам можна розглядати і як симптом 

проблеми, яка полягає у неефективному управлінні змінами, які часто 

запроваджуються гарячково, безладно і без урахування інтересів і очікувань 

прикордонників. Слід ураховувати, що різні люди по-різному реагують на 

організаційні зміни і з різною швидкістю адаптуються до них. Іноді той, кому 

більше за інших корисно було б змінитися, часто найактивніше опирається 

змінам і вимагає особливої уваги і підтримки. Причому опиратися можуть як 

окремі індивіди, так і групи. 

Зміни в органі (підрозділі) не повинні бути самоціллю. Вони лише 

спосіб адаптації органу (підрозділу) до нових умов і збереження або 

нарощування продуктивності і ефективності. Реалізація деяких змін може 

обійтися дуже дорого, призвести до погіршення морально-соціального 

клімату у колективі, негативних тенденцій в оцінках того, що відбувається і, 

як наслідок, у поведінці підлеглих, зниження показників служби. Деякі 

керівники страждають від хронічної «хвороби реорганізації»: вони вважають, 

що для того, щоб справити враження динамічного керівника, їм необхідно 

періодично реорганізовувати свій підрозділ. Іноді керівникам не вистачає 

хоробрості сказати начальникові, що кращим рішенням буде нічого не міняти, 

а залишити усе, як є і обґрунтувати свою точку зору. Адже, у світі, в якому 

технологічні, соціальні й інші зміни відбуваються безпрецедентно швидко і 

часто, люди відчувають потребу як у змінах, так і у відносній стабільності і 

спокої. Підтримання гармонійного балансу між періодами реорганізації і 

періодами стабільності і надання підлеглим допомоги у підтримці цього 

балансу є одним з важливих завдань керівника. 
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Серед організаційних змін можна виділити еволюційні, реактивні, 

планові. У будь-якому органі (підрозділі) постійно відбуваються еволюційні, 

природні зміни: змінюється вік прикордонників, старіє озброєння та техніка. 

Наслідки цього процесу можуть бути як негативні (наприклад, необхідність в 

ремонті або заміні устаткування, або в заміні керівників, які втратили 

колишню енергійність і динамізм), так і позитивні (набуття з роками досвіду з 

технічних і управлінських питань). Більшість цих змін неможливо повністю 

контролювати, проте залишається можливість проведення профілактичних 

заходів для того щоб уникнути чи пом’якшити негативні наслідки 

еволюційних змін. 

Значна частина незапланованих змін не має еволюційного характеру, а є 

лише реакцією на зміни у ситуації. Такі зміни є адаптивними або, іншими 

словами, реактивними. У таких випадках органи (підрозділи) не планують 

змін, і, що трапляється досить часто, навіть не бачать потреби в них до 

початку кризи.  

Якщо в органі (підрозділі) відбуваються тільки неминучі і 

незаплановані зміни, то це ознака незадовільного управління. Там, де це 

відбувається, вони демонструють небажання або нездатність керівництва 

дивитися вперед і готувати підлеглих до майбутніх позитивних і негативних 

змін. Середньострокове та довгострокове планування діяльності не усуває 

вірогідності проведення незапланованих змін, проте воно дозволяє належним 

чином підготуватися до очікуваних змін і мінімізувати кількість ситуацій, 

коли в атмосфері паніки приймаються необдумані і дорогі рішення. 

І організації, і їх персонал за певний період часу можуть реалізувати 

обмежену кількість змін. Проте, затримка з прийняттям управлінського 

рішення про початок реалізації організаційних змін, що назріли, може 

спровокувати кризу. Тому правильний вибір часу і темпу реалізації 

організаційних змін є однією з найважливіших управлінських навичок, що 

необхідні у плануванні і проведенні змін. 
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На практиці найсуттєвіша частина рішень про проведення 

організаційних змін приймається керівництвом організації. У таких випадках 

керівники свідомо беруть на себе всю повноту відповідальності за їх наслідки. 

При цьому слід враховувати, що організаційні зміни, які нав’язуються 

керівником, можуть викликати невдоволення і обурення, особливо якщо 

підлеглі, яких стосуються ці зміни, вважають, що перед прийняттям рішення 

необхідно було проконсультуватися з ними (тому що вони знають, як це 

працює, і мають свої пропозиції) або, принаймні, завчасно повідомити їх про 

можливість проведення змін. 

Суттєвий недолік змін, що проводяться з позиції сили, полягає у 

нестійкості їх результату. Управління такими змінами в організації потребує 

постійного жорсткого контролю. З послабленням контролю або за відсутності 

необхідної системи заохочень і покарань ситуація може постійно повертатися 

до початкового стану. Але запровадження організаційних змін керівництвом 

без попереднього обговорення не має однозначно негативного характеру. За 

певних екстремальних умов, коли обговорення рішень стає неможливим і 

будь-яка затримка у вживанні належних заходів може виявитися згубною, 

тривалі обговорення і консультації стають невиправданими. Те ж саме 

відбувається й у випадках, коли наслідки заходів розпорядчого або 

адміністративного характеру, що стосуються значної кількості персоналу, 

несуттєво впливають на повсякденне життя організації та її підрозділів. 

Досвід організаційних змін ініційованих керівництвом у різних соціальних 

організаціях свідчить, що їх ефективність вища, якщо виконавці залежать від 

керівника, і нижча, якщо вони від нього незалежні. В цілому слід 

враховувати, що ставлення підлеглих до директивного характеру 

організаційних змін залежить від рівня їх культури, освіти, доступу до 

інформації і наявності альтернатив. 

Керівник повинен всебічно оцінити наслідки нав’язування 

організаційних змін підлеглим. Розглядати таке рішення не як реалізацію 

свого права і управлінських функцій, а як крайній управлінський захід. Такі 
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заходи доцільно застосовувати тільки у тих випадках, коли керівник повністю 

переконаний у відсутності іншого вибору – наприклад, якщо не вдалося 

заручитися підтримкою колективу, але ясно, що змін не уникнути. Проте, у 

будь-якому випадку керівник повинен ретельно пояснити людям причини 

прийняття ним такого рішення. 

Вивчення досвіду проведення організаційних змін у різних культурних 

середовищах (як національних, так і організаційних) свідчить, про різне 

сприйняття персоналом змін, які презентуються як факт, що вже відбувся і не 

залежить від ставлення людей до нього. Проте, можна відмітити тенденцію до 

партисипативного підходу до змін. Персонал хоче бути в курсі змін, 

проведення яких готується, мати можливість визначати їх характер і темпи 

проведення, впливати на рішення, які безпосередньо їх стосуються. Кількість 

керівників і адміністраторів, які усвідомлюють потребу підлеглих знати, що їх 

очікує, і впливати на рішення, що їх стосуються, постійно збільшується. 

Партисипативний підхід до проведення організаційних змін потребує більше 

часу на підготовку та інших ресурсних витрат, ніж директивний або 

реакційний підхід, проте дає більш стабільний і ефективний результат. Він 

сприяє зменшенню опору змінам, дозволяє керівнику більш повно 

використовувати досвід і творчі здібності підлеглих, що практично 

неможливо у разі проведення примусових заходів. 

Залежно від характеру і складності організаційних змін, можна 

виділити кілька етапів або форм участі персоналу у процесі їх запровадження. 

У випадку, коли персонал розвинений, зрілий, колектив злагоджений і 

мотивований, підлеглі довіряють своїм керівникам, зазначені заходи можна 

розглядати як форми участі персоналу у підготовці та проведенні змін. За 

таких умов проведення одного-двох заходів виявляється достатнім. В інших 

випадках, для забезпечення ефективного проведення організаційних змін 

необхідне поетапне проведення усіх зазначених заходів. На першому етапі 

керівник інформує підлеглих про необхідність організаційних змін і пояснює 

деталі заходів, що плануються. На другому етапі керівництво проводить 



144 

 

обговорення змісту і термінів проведення конкретних заходів – 

наголошується на потребі в організаційних змінах, висуваються конкретні 

пропозиції і з’ясовується ставлення підлеглих до нововведень. Від них 

очікують критичних зауважень і пропозицій щодо вдосконалення 

запланованого. На третьому етапі керівництво активно залучає підлеглих до 

процесу планування і реалізації змін, пропонуючи кожному зробити свій 

внесок до визначення того, що і як слід змінити. Формами залучення 

персоналу до участі в організаційних змінах можуть бути загальні збори, 

наради, семінари, семінари-тренінги, тренінги, створення спеціальних груп і 

проектів тощо. У деяких випадках запровадження організаційних змін може 

потребувати переговорів керівництва з найбільш авторитетними у колективі 

підлеглими. Результатом таких переговорів може стати розроблення 

компромісного варіанту, який не буде повною мірою задовольняти усі 

сторони, але підвищить вірогідність підтримки організаційних змін 

персоналом і підвищить можливість його реалізації. Керівники мають 

постійно пам’ятати про бажаність діалогу з представниками військового 

колективу не лише у випадках, обумовлених законом, а й при реалізації 

рішень, що можуть суттєво вплинути на інтереси персоналу організації. 

Постійний і відкритий діалог з підлеглими – це кращий спосіб уникнути 

тривалого і організованого опору організаційним змінам. У багатьох випадках 

головною причиною опору організаційним змінам стають нездатність або 

небажання керівників інформувати і радитися з підлеглими щодо майбутніх 

змін, пояснювати їх невідворотність, намагатися знайти альтернативне 

рішення і реалізувати зміни з мінімальними негативними наслідками для 

персоналу. 

Слід також пам’ятати, що коло осіб, на яких впливають ті чи інші 

організаційні зміни, може бути значно ширшим, ніж тільки персонал 

організації. Уже зазначалося, що організаційні зміни впливають не лише на 

стан організації, а й на її зовнішнє середовище. Однією з головних 

зацікавлених сторін у розумінні змісту, характеру і наслідків організаційних 
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змін є споживачі продукції або послуг, які надає організація. У випадку 

прикордонного відомства такими споживачами є населення прикордонних 

районів, особи, які перетинають державний кордон, органи місцевого 

самоврядування, взаємодіючі правоохоронні органи тощо. Під час 

обговорення організаційних змін, що плануються, з тими, кого вони 

стосуються за межами організації, можна отримати корисну пораду, приймати 

управлінські рішення з урахуванням їх інтересів. 

Ефективна реалізація організаційних змін потребує успішного старту. 

Тому лише правильний вибір того, що слід змінити, і призначення 

відповідальних за проведення змін буде недостатньо. У колективі завжди 

потрібні люди з критичним і новаторським складом розуму, здатні 

експериментувати, бачити майбутнє, вірити в можливість і необхідність 

проведення змін, які впливатимуть на колег не лише своїми міркуваннями, 

але й власними реальними досягненнями. Серед таких новаторів, буксирів, 

чемпіонів, як їх іноді називають, можуть бути як керівники, так і звичайні 

фахівці або просто досвідчені військовослужбовці. Організації, що прагнуть 

змін, повинні заохочувати інновації, експерименти і підприємницьку 

ініціативу. Ініціативні і заповзятливі підлеглі часто вносять вагомий внесок в 

успіх організаційних змін. Вони стають «каталізаторами» таких змін, і часто 

перші успішні зміни в організації відбуваються саме в їх підрозділах.  

Останнім часом для прикордонного відомства стали характерними 

швидкі зміни. На ставлення персоналу до організаційних змін суттєво впливає 

організаційна культура, що складається з цінностей, стосунків, норм 

поведінки, які формуються протягом багатьох років. Культуру, що 

сформувалася, не так-то просто змінити. Проте впливати на компоненти 

культури можна й потрібно. Якщо організаційна культура є основною 

перешкодою на шляху змін або жодним чином не стимулює до проведення 

змін у середовищі, що динамічно змінюється, саме на ній мають бути 

зосереджені зусилля керівників. Щоб сприймати необхідність змін належним 

чином і відповідати вимогам керівництва, персонал повинен знати, що 
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вигідно зберігати позитивне налаштування на зміни, перебувати у постійному 

пошуку нових ідей, які позитивно впливатимуть на стан свого підрозділу, 

органу, всього відомства. Новаторство і творчість потребують додаткового 

стимулювання грошовими винагородами, громадським визнанням, 

просуванням по службі, наданням можливостей навчання і саморозвитку 

тощо. І навпаки, люди повинні бачити, що консервативність і опір інноваціям 

не підтримуються.  

Для ефективної реалізації змін потрібна підтримка залучених до їх 

реалізації людей. Керівники можуть відчувати невпевненість у власній 

здатності забезпечити необхідну підтримку проведення намічених змін. Якщо 

керівництво припускається помилки, то підтримка його політики може зійти 

нанівець і перерости в опір. Залучення людей до активної участі в процесі 

організаційних змін на усіх його стадіях – дієвий спосіб заручитися 

підтримкою підлеглих і знизити опір. Це дозволяє створити атмосферу, в якій 

люди почувають себе «авторами» змін, ідеї надходять не згори, не ззовні, а 

зсередини колективу. Якщо справи йдуть так, як замислювалося, колектив не 

шукає винних на стороні, а бере на себе всю відповідальність, аналізує 

причини невдачі і з готовністю допомагає удосконалити процес 

організаційних змін. 

Існує багато методів залучення окремих осіб і колективів до участі в 

організаційних змінах. На думку фахівців, найбільш поширені і ефективні два 

методи: введення підлеглих у стан занепокоєння та двокроковий 

інформаційний процес. 

Введення людей у стан занепокоєння може бути ефективним у багатьох 

випадках. Так, люди швидше покинуть будівлю, якщо їм повідомити, що у неї 

закладено бомбу. Однак, тривале підтримання підвищеного рівня 

занепокоєння призводить до зворотного результату. Через певний час об’єкт 

впливу починає ігнорувати загрозу, особливо якщо очікувані негативні 

наслідки не настають. Проте, введення людей у стан легкого занепокоєння є 

ефективним інструментом привертання уваги до організаційних змін і цей 
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ефект може зберігатися протягом досить тривалого часу. Особливо успішною 

комбінацією може стати введення людей в стан тривоги з метою привертання 

уваги до необхідності вживання конкретних заходів з подальшим 

представленням рішення, яке задовольняє ці потреби. 

Другий метод – це так званий двокроковий інформаційний процес, в 

основу якого покладено припущення, що ефективність презентації персоналу  

організаційних змін і їх сприйняття є результатом психологічного впливу у 

процесі передавання інформації. Дані деяких досліджень дозволяють зробити 

висновок, що індивіди, які охоче і з готовністю експериментують, 

сприймають нові ідеї, мають певні особливості характеру. Таких індивідів 

можна назвати «першопрохідцями». Це висококомпетентні фахівці у своїй 

галузі, вони читають багато спеціальної літератури, часто відвідують 

спеціалізовані семінари і конференції, з готовністю вирушають у відрядження 

заради поглиблення своїх знань. Усередині своєї групи вони часто 

сприймаються як «диваки», і, відповідно, безпосередньо не впливають на 

інших членів групи. Проте, за їх зусиллями пильно спостерігають 

представники другого типу, що мають схожі особливості характеру, але які 

мають значно менше часу на експерименти і детальне тестування нових 

методів, найчастіше зважаючи на широкі інтереси в самих різних сферах. 

Вони є лідерами громадської думки і суттєво впливають на групу та її 

оточення. Окрім «технічної» компетентності, що визнається усіма, лідери 

громадської думки мають й значну вагу у суспільстві. Зазвичай нові 

процедури приймаються так: спочатку «першопрохідці» вивчають нову схему 

і можливі альтернативні рішення, врешті-решт, зупиняючись на найкращому 

варіанті. Після цього лідери громадської думки підхоплюють нову ідею. На 

наступній фазі – широкого поширення, нововведення приймається 

послідовниками лідерів громадської думки. Отже, у момент ознайомлення 

колективу з планованими змінами виняткову увагу слід приділити технічному 

боку нового підходу з метою привертання уваги і забезпечення підтримки 
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«першопрохідців» і «лідерів думок», адже саме вони зазвичай допомагають 

переконати інших членів колективу. 

Як тільки вдалося привернути увагу підлеглих і викликати їх 

зацікавленість в підтримці організаційних змін, настає час для висунення 

конкретних пропозицій. Презентуючи інформацію на підтримку певного 

рішення, якому віддається перевага, іноді буває корисно крім переваг 

відмічати і його недоліки. Цей метод діє як щеплення – заздалегідь 

знімаються, послаблюються заперечення, які можуть з’явитися згодом. Одна з 

ефективних схем презентації інформації на підтримку пропозиції А, якій 

необхідно віддати перевагу над пропозицією Б, може виглядати так: 

представити повний список усіх позитивних і виграшних моментів 

пропозиції А; 

виділити очевидні недоліки пропозиції А;  

надати вичерпний список усіх недоліків пропозиції Б; 

вказати на доречні у даному контексті позитивні боки пропозиції А. 

Потім керівнику необхідно зробити висновок на користь пропозиції А, 

перерахувавши усі вигоди, які можна отримати завдяки цьому варіанту, 

підкреслити його ефективність (переваги), навести приклади успішної 

реалізації в інших організаціях. 

Завдання утримання під контролем настроїв колективу надзвичайно 

складне. Якщо працювати з окремими людьми або невеликими групами, іноді 

можна використовувати їх як «підсилювачів» процесу реалізації змін. 

Урівноважені, упевнені, такі, що мають почуття власної гідності, люди часто 

впливають на тих, кому цього бракує. У свою чергу, люди з досить 

розвиненим почуттям самоповаги легше піддаються впливу інформації, що 

містить швидше оптимістичний, ніж песимістичний або негативний підтекст. 

Керівникові варто заручитися підтримкою людей з розвиненим почуттям 

самоповаги, привертаючи їх увагу до можливих позитивних результатів своїх 

пропозицій. Тоді можна буде розраховувати на підтримку цих людей в групі. 
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Інформація з важливих питань швидше і сильніше впливає на колектив, 

якщо вона була почута випадково або надійшла з неформальних джерел. 

Уміле використання чуток може суттєво допомогти в реалізації змін. Навіть 

серйозна інформація, наприклад, заява, що майбутнє якого-небудь підрозділу 

вкрай невизначено, може вплинути на персонал значно сильніше, якщо вона 

буде поширена неформальними каналами, а не офіційно оголошена 

керівництвом. Тому,  для підкріплення важливості тієї чи іншої поширюваної 

інформації слід використовувати і офіційні, і неофіційні канали. 

Здатність ефективно управляти змінами тісно пов’язана з умінням 

керівника адекватно реагувати на незгоду і протест підлеглих. У широкому 

сенсі незгодних можна розділити на дві категорії: «незгодні за суттю» та 

«незгодні за формою». Підлеглі, незгодні за суттю, ставлять конкретні, 

ґрунтовні запитання щодо процесу змін. Як правило, це щиро незгодні 

індивіди, які хочуть, щоб їх переконали у тому, що пропозиція обґрунтована, і 

вони позитивно реагують на логічні аргументи. Незгодні за формою – це ті, 

хто узагальнює конкретне питання і розширює його рамки. Їх важко 

переконати, оскільки їх більше займає не стільки сенс і зміст заперечень, 

скільки форма вираження своєї незгоди.  

Незгода зі змінами і опір їм може набувати самих різних форм. 

Сукупність невербальних сигналів – жести, міміка, вираз обличчя або 

безперервні спроби уникнути обговорення конкретних питань з керівником – 

можуть дати більше переконливої інформації, ніж слова. Взагалі, якщо 

керівник відчуває, що люди не згодні зі змінами, що запропоновані, необхідно 

дати їм можливість висловити свою незгоду, сумніви або побоювання із цього 

приводу. Аналіз заперечень, що надійдуть від підлеглих, украй важливий. 

Його результати допоможуть визначити слабкі місця організаційних змін, що 

пропонуються, виявити ступінь інформованості персоналу про зміст і 

характер організаційних змін, оцінити ступінь неприйняття підлеглими стилю 

поведінки керівника, а також виявити їх побоювання або протидію, що може 

потребувати проведення додаткових заходів. 
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Коли керівник стикається з конкретними запереченнями, часто буває 

корисним повторити заперечення, якщо необхідно, виразити його у письмовій 

формі, розбити на складові і працювати з кожною складовою як з окремою 

проблемою. Рекомендується починати з розв’язання питань, за якими згода, 

швидше за все, буде досягнута, і лише потім переходити до більш складних 

питань. Керівник повинен як можна частіше, підсумовуючи, звертатися 

насамперед до тих заперечень, які вже були розглянуті і за ними досягнуто 

згоду, після чого переходити до обговорення складних проблем, які ще 

залишилися нерозв’язаними. Якщо при обговоренні питання сторони зайшли 

в безвихідь, то корисно перефразовувати заперечення в об’єктивній формі, 

оскільки спочатку опонент міг надати своїм словам надто емоційного 

забарвлення. 

Якщо під час обговорення з’ясується, що у керівника на даний момент 

немає необхідної інформації, то цей факт слід негайно визнати і завірити 

опонента в тому, що як тільки інформацію буде отримано, вона відразу буде 

йому надана. При цьому керівник не має права забути це зробити. 

Проблеми, які виникають у разі, коли незгода зі змінами призводить до 

виникнення міжгрупового конфлікту, потребують особливої уваги. 

Наприклад, якщо одній з груп доведеться навчитися методів роботи іншої 

групи, при цьому така група вважає, що її до цього змушують, вона може 

згуртувати свої ряди і почати діяти більш узгоджено. У такій ситуації група 

стає набагато більш терпимою до авторитарного стилю керівництва її лідерів. 

Цілком вірогідна поява ворожого настрою стосовно інших груп, особливо 

якщо ситуація сприймається як «виграш-програш». Спілкування 

порушується, оскільки групи готові визнати тільки позитивні боки своєї 

позиції і негативні боки позиції «ворога». 

Головна стратегія зниження напруження міжгрупового конфлікту 

полягає у формулюванні цілей, з якими згодні обидві групи. Корисно знайти 

спільного «ворога», задавши таким чином ціль вищого порядку. Акцент слід 

зробити на цілях і потребах обох груп. За необхідності можна розробити 
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систему заохочень, покликану стимулювати ефективне спілкування між 

групами. Конфліктуючі групи мають брати участь у значній кількості 

спільних заходів, що сприятиме виникненню симпатії і взаєморозуміння. 

Керівник несе основну відповідальність за управління змінами у своєму 

органі або підрозділі, тому він може прийняти рішення про особистий 

контроль реалізації деяких з них, як правило, ключових або найбільш 

важливих. При цьому, за деяким виключенням, спеціальні контрольні 

підрозділи або групи не створюються – керівник і підлеглі працюють над 

реалізацією організаційних змін, паралельно виконуючи свої основні 

обов’язки. Проте, як свідчить практика, для реалізації змін може виникнути 

потреба в удосконаленні організаційної структури. Такі зміни необхідні, 

якщо: 

структура організації, органу, підрозділу відповідає виключно їх 

поточній діяльності і не пристосована для вирішення додаткових завдань, або 

з технічних причин, або через високий рівень завантаженості персоналу; 

відсутність гнучкості, консерватизм і опір змінам пов’язані з наявною 

структурою організації й очікувати на результат організаційних змін без 

удосконалення організаційної структури немає сенсу; 

організаційні зміни необхідно реалізовувати поетапно або спочатку, 

перед ухваленням остаточного рішення, потрібно перевірити їх ефективність 

в обмеженому масштабі; 

керівництву необхідно знайти відповідну, просту для розуміння схему, 

яка дозволила б об’єднати діяльність кількох співробітників і/або груп зі 

здійснення змін, чітко описати ситуацію, яку необхідно змінити, виявити 

перешкоди і ризики, розробити і порівняти різні варіанти рішень та отримати 

підтримку і схвалення прийнятого рішення. 

Багато прийомів проведення організаційних змін, що полегшують 

процес, спрямовані на змінювання поглядів, цінностей, індивідуальної і 

групової поведінки. За останній час у технології планування змін відбулися 

певні зрушення. Якщо раніше акцент робився на методи побудови команд, 
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міжгрупові відносини тощо, то тепер на перший план виходять процеси 

діагностики і планування дій, що охоплюють як організацію в цілому, так і її 

оточення, розроблення методів організаційної діагностики і реалізація 

всеосяжних програм реструктуризації і трансформації діяльності. Загалом 

можна говорити про те, що на зміну однобічному підходу, який має суттєві 

обмеження, приходить усебічний погляд на організацію, який враховує усі 

можливі впливи структури організації, усіх її підсистем і їх взаємодії з 

оточенням. 

Аналіз позитивного досвіду організаційних змін у різних соціальних 

організаціях, свідчить про доцільність поєднання «м’яких» методів 

стимулювання змін (запозичених з теорії людських відносин і стимулюючих 

активну участь у процесі) з «жорсткими» (спрямованими на забезпечення 

ефективного виявлення потреб, планування, координацію, розподіл ресурсів, 

контроль якості й інші заходи, без яких навіть чітко сплановані і 

скоординовані зусилля приречені на провал). 

У сучасній практиці накопичено значну кількість методів, прийомів і 

методик сприяння організаційним змінам. Структурні заходи 

використовуються для створення відповідної організаційної структури (часто 

тимчасової), необхідної для проведення конкретних змін, а також для 

застосування інших методів управління змінами. Це дуже популярна форма, 

коли співробітникові або підрозділу дається спеціальне завдання. Для 

виконання завдання виконавцеві можуть бути надані додаткові ресурси, якщо 

передбачених існуючою структурою ресурсів виявляється недостатньо. Для 

мобілізації додаткових ресурсів і ухвалення рішень, що лежать поза 

компетенцією керівника, йому доведеться звертатися до вищого керівника 

організації. Це, фактично, і є структурним заходом, зміною прийнятої 

організаційної структури. 

Часто на одному з етапів процесу змін (наприклад, для визначення 

реальної необхідності в змінах, пошуку нових ідей, визначення пріоритетів 

або розробки варіантів), або для планування і координації процесу в цілому 
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створюються цільові робочі й інші тимчасові групи. Перед такою групою має 

бути поставлена певна, чітко задана мета. 

Підбір членів тимчасової групи – виключно важлива процедура. В неї 

повинні входити офіцери, що мають бажання і можливості розв’язати 

поставлену перед ними проблему. Часто тимчасові групи формуються з 

працівників різних підрозділів, особливо, якщо зміни одночасно стосуються 

кількох підрозділів. Сучасні телекомунікаційні технології дозволяють 

організувати ефективну роботу тимчасових груп навіть в територіально 

розділених підрозділах. Тривалі і часті відрядження успішно замінюють 

електронна пошта, телеконференції й інші способи зв’язку, що дозволяє 

організовувати особисті зустрічі лише у випадках крайньої необхідності. 

Групи не мають бути занадто великими, а члени групи повинні мати час 

для роботи в ній. Такі спеціально створені групи часто терплять невдачу, 

якщо вони сформовані із зайнятих людей, для яких пріоритетними є 

виконання своїх поточних обов’язків, а не майбутні зміни. У багатьох 

випадках керівники підрозділів, від яких у таку групу направлено офіцера, 

створюють для його роботи додаткові труднощі, вважаючи, що його робота у 

підрозділі більш важлива. Крім того, невдачею може закінчитися робота 

групи, в якій вирішальну роль відіграють особи, що користуються своїми 

офіційними повноваженнями для нав’язування своєї точки зору. 

Група має створюватися на чітко визначений термін. Одним з 

можливих варіантів припинення її існування є автоматичний розпуск групи у 

заздалегідь встановлений час, за відсутності рішення керівництва про 

продовження терміну її роботи. Такий підхід дозволяє зменшити вірогідність 

повільного розпаду групи по мірі того, як все більше і більше членів групи 

припиняють брати участь у її засіданнях. Такі засідання може організовувати 

й проводити спеціально призначений офіцер. Це не обов’язково може бути 

керівник, а, наприклад, офіцер, призначений керівництвом після обговорення 

його кандидатури з керівником. Члени групи можуть вирішити, що їм не 

потрібен постійний відповідальний, і виконувати цю роль по черзі.  
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Засідання групи можуть використовуватися для проведення змін і 

управління ними. Завжди необхідно визначати результати, які очікуються від 

роботи групи. Вони мають бути безпосередньо пов’язані з проблемою, яка 

розробляється. Проведення зустрічей (засідань, нарад, зборів) групи 

покликані допомогти процесу проведення змін, надати учасникам групи 

можливість зустрітися безпосередньо для роботи над проблемою. Форма 

зустрічей має відповідати організаційній культурі: там, де переважає 

автократичний стиль керівництва і де люди знають, що їх думка навряд чи 

буде врахована, результат таких зборів буде доволі незначним. 

Дуже важливо, щоб керівник умів створити відповідний клімат. 

Наприклад, зустрічі мають проводитися на нейтральній території, щоб жодна 

зі сторін не мала територіальної переваги. Роль, яку керівник відіграватиме 

під час таких зборів, має бути визначена якомога раніше. Переважно, 

керівник на таких зустрічах повинен відігравати роль модератора. Керівник 

має більше інформації про перебіг проекту і своїми коментарями повинен 

запобігати розвитку ситуації, коли вся робота групи обмежується скаргами на 

поточні труднощі, при цьому ніяких практичних пропозицій щодо 

виправлення становища не надається.  

У процесі організаційних змін може використовуватися експеримент. 

Мета експерименту полягає у перевірці процедур і результатів організаційних 

змін в обмеженому масштабі, наприклад, тільки в одному-двох органах 

(підрозділах) або протягом певного періоду часу. Так перехід від 

прикордонних застав до відділів прикордонної служби спочатку було 

апробовано в одному прикордонному загоні і лише через рік поширено на все 

прикордонне відомство. Правильно організований експеримент передбачає 

здійснення контролю за його підготовкою, проведенням і його результатами. 

Експеримент проводиться на базі двох або більше підрозділів або груп, що 

мають однакові або дуже близькі характеристики. Збирається інформація про 

обидва підрозділи. Потім в одному з них (експериментальному) реалізуються 

зміни, стан іншого підрозділу (контрольного) залишається без змін. Після 
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того, як зміни реалізовані, знову проводиться збирання інформації. Потім 

інформація отримана до і після реалізації змін порівнюється за обома 

підрозділами.  

Для перевірки нової схеми можуть використовуватися пілотні проекти, 

що проводяться в обмеженому масштабі. Вони дозволяють визначити, чи 

працює схема, що пропонується, оцінити її наслідки, які можуть виявитися 

незначними, дорогими за технологічними, організаційними або соціальними 

показниками, з’ясувати потребу у її коригуванні перед повномасштабним 

використанням. У результаті належним чином підготовленого і належним 

чином контрольованого пілотного проєкту може бути отримано достатньо 

інформації, щоб мінімізувати витрати пов’язані з реалізацією нових рішень. 

Слід відзначити характерні помилки, яких припускаються при 

підготовці висновків про результати пілотного проекту. Щоб 

продемонструвати обґрунтованість і здійсненність змін, деякі керівники 

приділяють підвищену увагу пілотним проектам (наприклад, залучають до їх 

виконання найбільш кваліфікований персонал, підвищують інтенсивність 

управління і контролю проекту, забезпечують для його проведення допоміжні 

послуги). У результаті, пілотні проекти здійснюються не у звичайних, а у 

виключно сприятливих, штучних умовах. Більше того, мається на увазі, що 

створені для пілотного проєкту умови можуть бути відтворені і для більш 

масштабної програми. Часто з багатьох причин це виявляється неможливим. 

У різних регіональних управліннях, прикордонних загонах та підрозділах 

різні можливості щодо забезпечення допоміжних послуг. Отже оцінка 

результатів успішного пілотного проекту повинна містити неупереджений 

аналіз умов, в яких цей проект здійснювався.  

Методи організаційного розвитку повсюдно застосовуються в 

комбінації з іншими методами, а також у складі комплексних програм з 

управління змінами. Одним з таких методів є метод побудови команд. Цей 

метод досить широко використовується у різних організаціях. Проте, деякі 

фахівці вважають, що він застосовується неправильно і невиправдано часто. 
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Метод, який ґрунтується на груповій динаміці методу Т-груп, заснований на 

припущенні, що фундаментальним чинником зміни поведінки як окремих 

індивідів, так і організації в цілому є правильне об’єднання людей в групи для 

спільної роботи. Незважаючи на дієвість цього методу, він ні в якому разі не 

може вважатися єдиним або найважливішим методом, який слід 

використовувати. Як і будь-який інший метод, він повинен 

використовуватися тільки за необхідності. 

Незважаючи на значну кількість варіацій цього методу, побудова 

команд переважно спрямована на відпрацювання принципів функціонування 

команди, а не зміст її роботи (акцент робиться на тому, як працює група, а не 

над чим). Певна проблема або завдання ставиться перед командою тільки 

після того, як робота щодо встановлення міжособистісних стосунків дозволяє 

сформувати необхідний психологічний клімат у групі. 

Побудова команд – не разовий захід, хоча частина керівників вважає 

саме так. Групова динаміка є процесом, який ніколи не припиняється. Тому у 

багатьох випадках потреба у проведенні різних заходів і тренінгів, 

спрямованих на ефективне формування команд, виникає регулярно. 

У більшості організацій існує внутрішня конкуренція за дефіцитні 

ресурси. Обмеження можуть бути викликані, наприклад, зовнішніми 

впливами. Завжди існує потреба в певній конфронтації, коли співробітники 

протистоять один одному і ділять ресурси. Це протистояння може закінчитися 

або досягненням взаємоприйнятного рішення (ситуація «виграш-виграш»), 

або отриманням переваги однією стороною над іншою (ситуація «виграш- 

програш»). Конфронтація не завжди має негативний характер: усе залежить 

від того, як персонал сприймає таку ситуацію і якими способами намагається 

її вирішити. 

При проведенні конфронтаційних зустрічей зазвичай дотримуються 

такого плану:  

ознайомлення учасників з історичними і концептуальними ідеями змін 

в організаціях;  
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постановка завдання про підготовку переліку найбільш значущих 

проблемних сфер у своїх організаціях або підрозділах; 

класифікація визначених проблем за категоріями;  

розробка плану дій з усунення проблем; 

порівняння розроблених пропозицій; 

планування впровадження пропозицій. 

У деяких організаційних культурах будь-яка конфронтація 

сприймається негативно. Це не означає, що рішення не приймаються зовсім. 

Вони приймаються за допомогою прямого зіткнення. Причому рівень 

економічного розвитку практично не впливає на цю особливість. Така 

особливість культури характерна, наприклад, для Японії і Малайзії. Керівник 

повинен також визначити, в яких ситуаціях конфронтація доцільна або 

недоречна. 

Якщо потрібно ухвалення рішень в неконфронтаційній формі, керівник 

може принести необхідну конфронтацію ззовні, виявляючи при цьому 

максимальну обережність. Одним із способів забезпечення 

неконфронтаційного розгляду проблеми є залучення третьої сторони. У цьому 

випадку сторони, між якими виникло протиборство, особисто не 

зустрічаються. Замість цього керівник використовує так звану човникову 

дипломатію. Вона може виявитися ефективною на початку серії 

конфронтаційних зустрічей, при цьому мається на увазі, що сторони 

зустрінуться особисто на подальшій стадії. У деяких ситуаціях конфронтацію 

можна викликати неявно і опосередковано.  

Інформування про результати, досягнуті окремими особами, групами 

або організацією в цілому, може сприяти змінам у груповій або 

індивідуальній поведінці. Тут надважливу роль відіграє зворотний зв’язок. 

Спеціальні дослідження і досвід дають підстави вважати, що без зворотного 

зв’язку важливість даних про поведінку персоналу і результати, які він 

показує, значно знижується. Дуже важливо знайомити персонал з 

результатами аналізу отриманої від нього інформації. 
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До забезпечення зворотного зв’язку слід підходити з усією 

обережністю, оскільки у багатьох випадках «сира» інформація може бути 

сприйнята неправильно. Крім того, аналіз даних може засвідчити про низькі 

показники окремих осіб або груп. У такому разі їх реакцією, скоріше за все, 

буде прагнення заблокувати будь-які спроби що-небудь змінити. 

Багато осіб і груп можуть не мати зворотного зв’язку, який призначений 

для допомоги в оцінці власної роботи або роботи підрозділу, органу, 

організації в цілому. Керівник повинен уважно ставитися до планування 

зворотного зв’язку, щоб не викликати у підлеглих інформаційного 

перевантаження. Необхідно приділяти особливу увагу як самому процесу, так 

і змісту зворотного зв’язку. 

Одним з широко використовуваних методів інтервенції для 

стимулювання процесу реалізації змін є психологічне консультування і 

коучинг. Цей метод часто використовується в консультуванні, коли людині 

потрібна допомога в підвищенні ефективності її діяльності, або в розвитку 

навичок міжособистісних стосунків. 

Основні завдання керівника в даному випадку: ознайомитися з 

поточною діяльністю підлеглого і проаналізувати її; вислухати підлеглого; 

забезпечити зворотний зв’язок щодо проблем або особливостей поведінки 

підлеглого, які заважають йому; допомогти підлеглому набути упевненості в 

собі, отримати нові знання і навички, змінити свої звички відповідно до 

характеру його діяльності і особливостей прикордонного відомства в цілому. 

Навчання і розвиток здібностей і навичок керівників і персоналу є 

ефективним способом стимулювання процесу змін. Професійна підготовка, 

курси вдосконалення офіцерського складу повинні спрямовуватися на 

усвідомлення їх учасниками необхідності організаційних змін, ознайомлення 

з тенденціями, що відбуваються у зовнішньому середовищі прикордонного 

відомства, демонстрацію пов’язаних з цими процесами можливостей, що 

відкриваються перед відомством в цілому і перед кожним прикордонником 

окремо, доведення результатів, вже досягнутих іншими прикордонними 
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відомствами. Досвід свідчить, що керівники отримують значну користь від 

семінарів, на яких вони можуть ознайомитися з досвідом своїх колег і 

обговорити деталі змін, що проводяться ними. 

Навчальні курси і тренінги можуть допомогти керівникам і персоналу 

отримати корисні навички й уміння, наприклад, опанувати методи 

діагностики і вирішення проблем, методи планування проектів і управління 

проектами, методики оцінювання, а також розвинути навички спілкування і 

групової роботи. Спеціально підібрані за тематикою і часом тренінги можуть 

виявитися корисними на різних стадіях процесу організаційних змін. Такі 

тренінги дозволяють керівництву і персоналу отримати знання, яких бракує, і 

навички, які дозволять їм рухатися вперед, здолати страх і опір, обумовлені 

нестачею знань та упевненості в собі. 

Навчання внутрішніх агентів змін дозволяє збільшити кількість 

підлеглих, на яких керівництво може покластися при плануванні і реалізації 

програм організаційних змін. Навчання, що стимулює організаційні зміни, 

може здійснюватися тренерами, які залучаються як ззовні, так і власними 

керівниками органів або підрозділів. Значний вклад до процесу навчання 

можуть внести і самі учасники, наприклад, озвучуючи свої потреби. Навчання 

може проводитися як офіційно, так і неформально. Основне завдання полягає 

в засвоєнні нових навичок, які потрібні для здійснення конкретної програми 

змін і безпосередньо застосовуються в роботі. 

При сучасних темпах технологічних, соціальних й інших змін навчання 

як засіб стимулювання процесу організаційних змін стає більш ніж корисним, 

організації, яка не приділяє навчанню належної уваги, стає все важче 

відстежувати важливі тенденції в галузі, в оточенні, а також підтримувати 

відповідний рівень компетентності керівників і персоналу. 

Ще одним методом підготовки персоналу до організаційних змін є 

навчання дією. Навчання дією вперше застосоване Регом Ревансом [59]. 

Автор методу виходив з припущення, що ефективність навчання буде 

набагато вищою, якщо в процесі навчання учасники стикаються з реальними 
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проблемами, наявними в їх організаціях, і обмінюються досвідом з іншими 

учасниками. Дані проблеми повинні відрізнятися великою значущістю для 

організації, а також містити як технологічну, так і соціально-психологічну 

складову. 

Акцент робиться на впровадженні організаційних змін – найважчій 

стадії процесу змін. Обмін досвідом з іншими керівниками, що беруть участь 

в програмі, є невід’ємною складовою процесу навчання. За необхідності 

учасники також отримують і технічну підтримку – їм надається інформація, 

якої бракує, і допомога експертів з обраного ними методу проведення змін. 

Найважливіше завдання навчання дією – досягти якісних змін як в навичках, 

так і в установках окремих осіб, а також в діяльності усієї організації в 

цілому. 

Наступний метод підготовки до здійснення організаційних змін –

створення «організації, що навчається». Сутність «організації, що 

навчається», полягає в інтеграції навчання з процесами організаційних змін, 

що значно впливають на стратегію і ефективність роботи організації. Акцент 

робиться на створення сприятливих умов і стимулювання безперервного 

процесу самонавчання і саморозвитку персоналу. Щоб трансформувати 

зусилля кожного індивіда в «організаційне навчання», використовують різні 

методи і підходи, що дозволяють обмінюватися результатами індивідуального 

навчання, організовувати навчання в командах, підвищувати відповідальність 

керівництва за навчання персоналу, комбінувати процес навчання з 

процесами організаційних змін і використовувати навчання для досягнення 

конкурентної переваги. Нині існує цілий спектр таких методів, відомих під 

різними назвами. Їх основна перевага полягає в тому, що вони допомагають 

керівникам системно і методично вирішувати проблеми, гарантуючи, що 

важливі чинники, взаємини або етапи не будуть упущені, а симптоми не 

будуть прийняті за причини.  

Ще одним методом підготовки організації до змін є розроблення 

програми проведення змін – організованої і спланованої діяльності, 
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спрямованої на можливість вирішення за певний проміжок часу суттєвої 

проблеми, що має практичний характер і вимагає залучення значних ресурсів. 

Така діяльність, завдяки якій результати організаційних змін стають 

помітними, повинна тривати достатньо довго. У процесі реалізації програми 

необхідно забезпечувати зворотний зв’язок, постійно інформувати персонал 

про досягнуті результати, підтримувати інтерес до перебігу виконання 

програми і коригувати відповідним чином виконання програми. Слід 

передбачити можливість забезпечення інформацією, якої бракуватиме, 

фахівцями, устаткуванням і матеріалами. 

Прикладами таких програм є програми підвищення загальної 

ефективності діяльності організації, вдосконалення корпоративної стратегії, 

підвищення продуктивності праці, якості послуг, оптимізації споживання 

енергії, зменшення забруднення і запобігання нещасним випадкам тощо. Як 

правило, від успішної реалізації подібних програм залежить дуже багато, і 

вимоги до управління ними і методами, що застосовуються при їх здійсненні, 

надзвичайно високі.  

Підсумовуючи,  слід зазначити, що рідко трапляється, щоб який-небудь 

метод підходив для всіх стадій проведення організаційних змін. У більшості 

випадків керівникам доводиться використовувати безліч різних методів 

інтервенції, змінюючи їх одночасно або по черзі. 

Підготовлений керівник повинен виявляти певну гнучкість у виборі 

методів інтервенції і стимулювання змін, уміти комбінувати за необхідності 

декілька різних методів, інших прийомів, якщо методика, вибрана спочатку, 

виявляється недостатньо ефективною. У деяких випадках буває корисно 

відмовитися від вибору певної методики на початкових етапах роботи. 

Неправильний вибір методу, зроблений на самому початку процесу реалізації 

організаційних змін, може викликати почуття розчарування і перешкодити 

досягненню поставлених цілей. Очевидно, що, продовжуючи уперто 

використовувати цей метод, можна завдати значно більше шкоди, ніж 

принести користі, тому слід уникати подібної пастки.  
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При виборі методу інтервенції або плануванні структурного заходу 

найбільш важливими є два критерії: 

будь-яка інтервенція або структурний захід в ідеалі повинні відповідати 

організаційній культурі; якщо цього неможливо досягти, то особливу увагу 

слід приділити роз’ясненню того, чому цей метод був обраний і як він 

використовуватиметься. Крім того, у процесі використання методу може 

виникнути потреба в його адаптації до конкретних умов організації; 

керівники, що відповідають за програму проведення організаційних 

змін, повинні добре володіти обраним методом й уміти ефективно його 

використовувати. 

Психологічно готового до управління в умовах змін в організації 

керівника від непідготовленого відрізняють, передусім, практичні знання і 

досвід у виборі відповідних методик і їх застосуванні в реальних ситуаціях. 

Певною мірою методику можна перейняти, вивчаючи опубліковані 

результати чужих досліджень, проте головну роль у повноцінному освоєнні 

цих методик, звичайно, відіграє практичний досвід. 

 

 

Висновки до розділу 

Психологічні заходи з підвищення рівня психологічної готовності 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін 

необхідно спрямовувати: на вдосконалення підготовки керівників 

оперативно-розшукових підрозділів з теорії організації та управління, умінь 

та навичок управління, підвищення рівня інформованості про реформування 

Державної прикордонної служби України; заохочення керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до активної участі у проведенні змін в 

організації, розвиток його мотивації до служби в умовах змін; підвищення 

рівня самоконтролю і самооцінки керівниками оперативно-розшукових 

підрозділів результатів власної управлінської діяльності в умовах змін, 

підвищення рівня саморегуляції психічних станів. 
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Експериментальна перевірка ефективності програми професійно-

психологічного тренінгу «Психологічна підготовка керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін» показала, що її 

реалізація дозволяє суттєво підвищити рівень психологічної готовності 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін 

шляхом підвищення рівня сформованості її складових. Зазначений висновок 

підтверджується суттєвим підвищенням рівня сформованості усіх 

компонентів психологічної готовності до управління в умовах змін та 

значення її інтегративного показника в учасників експериментальної групи 

при майже незмінних показниках з певною тенденцією до зниження в 

учасників контрольної групи. 

Основними напрямами практичної роботи керівника з управління в 

умовах змін в оперативно-розшукових підрозділах є: привернення уваги 

підлеглих до необхідності організаційних змін; забезпечення підтримки 

персоналом конкретних пропозицій і рішень; організація руху та обміну 

інформацією щодо змін в організації; проведення заходів з подолання 

спротиву змінам в організації; оволодіння структурою і методами проведення 

змін в організації; навчання та розвиток здібностей та навичок персоналу 

тощо. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [137]–[140], 

[145], [146]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено результати теоретичного та емпіричного 

дослідження проблеми психологічної готовності керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління в умовах змін. Досягнення мети 

дослідження вимагало конкретизації змісту та структури психологічної 

готовності до управління в умовах змін, що дозволило спроєктувати її 

структурно-функціональну модель, на основі якої провести діагностування 

актуального стану психологічної готовності та розробити відповідну 

програму професійно-психологічного тренінгу для керівників оперативно-

розшукових підрозділів. 

1. Результати аналізу сутності психологічної готовності, 

систематизація наукових підходів до її дослідження свідчить, що 

психологічна готовність є багатоаспектним явищем, яке детерміноване 

індивідуально-психологічними характеристиками особистості, ступенем її 

підготовленості та професійної навченості, а також особливостями 

професійної діяльності. Водночас установлено, що маловивченими 

залишаються особистісно-професійні характеристики прикордонників – 

керівників оперативно-розшукових підрозділів в умовах змін як на етапі 

професійного навчання, так і на етапі професійної управлінської діяльності.  

Теоретичне дослідження феномену психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін дає підстави 

розглядати її як довготривалий психічний стан, який формується у процесі 

професійної та психологічної підготовки керівника до професійної діяльності 

шляхом вдосконалення його знань, умінь, навичок, мотивів, переконань, 

почуттів, установок та професійних якостей керівника, активується з 

початком організаційних змін, спрямовується на адаптаційне збереження 

психологічної цілісності та рівноваги особистості та проявляється у 

відповідності управлінських рішень вимогам професійного середовища, що 

динамічно змінюються. 
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Установлено, що умовами змін слід вважати обставини, за яких 

виконують свої службові обов’язки керівники оперативно-розшукових 

підрозділів. Вони вимагають набуття додаткових знань про об’єкт та предмет 

управлінської діяльності, суттєвих змін в підходах та методах діяльності, 

подолання внутрішнього опору та супротиву підлеглих до запровадження 

інновацій; характеризуються нововведеннями в організаційній структурі та 

нестандартною, динамічною обстановкою на державному кордоні і 

вимагають адекватних управлінських дій з організації оперативно-

розшукової діяльності органів (підрозділів) та додаткової роботи з 

підлеглими. 

2. З’ясовано, що у процесі розвитку психологічної готовності 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін 

особливого значення набуває як теоретична, так і практична складові їхньої 

професійної підготовки, що зумовлюють професійне зростання керівника, 

формування психологічної стійкості до навантажень, здатності адаптуватися 

до умов змін, ухвалювати рішення, адекватні обстановці, що склалася.  

Відповідно визначено компоненти психологічної готовності керівника 

до управління в умовах змін (когнітивний, мотиваційний, особистісний, 

діяльнісний та регулятивний), які відображають: систему знань та умінь 

управління в умовах змін, поєднану з інформованістю про зміст змін, 

життєвим та службовим досвідом; мотивацію до ефективної реалізації 

управлінських завдань уявлення про можливість задоволення професійних, 

кар’єрних, особистісних потреб у разі успішного запровадження змін; 

систему практичних професійних навичок та способів їх вдосконалення у 

процесі практичного управління в умовах змін; сукупність індивідуально-

психологічних професійних якостей, які визначають спроможність керувати 

оперативно-розшуковим підрозділом в умовах змін; рефлексію змін, процесу 

та результатів власної діяльності, самоконтроль і самооцінку готовності до 

управління в умовах змін, розуміння власних помилок та корегування 

особистісної позиції щодо змін та управління ними. 
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За результатами емпіричного дослідження встановлено показники 

рівнів регулятивного (2,51), особистісного (2,24), мотиваційного (2,05), 

когнітивного (1,83), діяльнісного (1,82) компонентів психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін. Отримані результати відповідають середньому рівню та 

свідчать про необхідність проведення заходів з розвитку психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін. 

3. Результати емпіричного дослідження дозволили розробити 

структурно-функціональну модель психологічної готовності керівника 

оперативно-розшукового підрозділу до управління в умовах змін, основними 

компонентами  якої стали: адекватність (достовірне відображення емпірично 

підтверджених властивостей об’єкта); повнота (урахування всієї повноти 

інформації про об’єкт вивчення, його основних зв’язків та детермінантів); 

гнучкість (відтворення об’єкту у всьому діапазоні параметрів); лаконічність 

(інформація про об’єкт і її обсяг є мінімально необхідною). Запропонована 

авторська модель охоплює когнітивну, мотиваційну, діяльнісну, особистісну 

та регулятивну складові та відображає її основні характеристики як 

психічного стану: цілісність психічної діяльності, залежність від явищ 

дійсності, психічних властивостей особистості, адаптаційний характер, 

спрямованість на результат.  

4. Результати експериментальної перевірки підтвердили 

результативність практичного застосування розробленого на основі 

структурно-функціональної моделі професійно-психологічного тренінгу 

«Психологічна підготовка керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін». Реалізація зазначеного професійно-

психологічного тренінгу дозволила підвищити рівні розвиненості усіх 

компонентів психологічної готовності до управління в умовах змін та 

значення її інтегративного показника в учасників експериментальної групи: 

показники когнітивного компонента зросли з 2,0 до 2,21 бала; мотиваційного 
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– з 1,93 до 2,18 бала; діяльнісного – з 1,96 до 2,14 бала; особистісного – з 2,04 

до 2,18 бала; регулятивного – з 1,93 до 2,11 бала. Загальний інтегративний 

показник психологічної готовності до управління в умовах змін в 

експериментальній групі зріс з 2,0 до 2,21 бала. Відтак засвідчено кількісні та 

якісні зміни розвиненості психологічної готовності та її структурних 

компонентів в учасників експериментальної групи. Порівняння отриманих 

результатів на початку і наприкінці експерименту дало змогу констатувати 

позитивну динаміку. Значущість отриманих результатів підтверджується 

достовірними відмінностями за допомогою статистичного критерію φ 

(Фішера) та t-критерію Стьюдента на рівні р≤0,05. Показники учасників 

контрольної групи залишилися майже незмінними з певною тенденцією до 

зниження. 

5.  Для ефективного управління за умов змін керівникам оперативно-

розшукових підрозділів слід враховувати необхідність корегувати позиції 

всіх підлеглих: щодо знань про зміни (когнітивний компонент), ставлення до 

змін (мотиваційний компонент), практичної реалізації змін (діяльнісний 

компонент), удосконалення професійно важливих якостей (особистісний 

компонент), підвищення результатів практичної діяльності (регулятивний 

компонент); психологічних особливостей підлеглих – неадекватного 

реагування на зміни, що відбуваються, стресів на службі, в громадському і 

особистому житті; можливості сучасних інформаційних і телекомунікаційних 

технологій, які дозволяють швидко отримати неупереджену інформацію про 

причини, характер і перебіг змін, їх мету і призначення, розширити свою 

теоретичну базу, оволодіти методиками, необхідними для професійного 

вдосконалення. Під час управління в умовах змін керівникам необхідно 

вживати заходів з привернення уваги підлеглих до необхідності змін; 

забезпечення підтримки офіцерами конкретних пропозицій і рішень; 

організації руху та обміну інформацією щодо змін; подолання спротиву 

змінам; оволодіння структурою і методами проведення змін; навчання та 
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розвитку здібностей та навичок підлеглих; надання психологічної допомоги 

підлеглим, у яких зміни викликають неадекватну реакцію. 

З урахуванням результатів дослідження, перспективними напрямами 

подальших наукових розвідок можна вважати: вивчення психологічних умов 

підвищення психологічної готовності майбутніх керівників прикордонних 

органів та підрозділів до управління змінами та в умовах змін; створення 

системи психологічного супроводу управління в умовах змін в органах 

охорони державного кордону; розроблення науково-практичних 

рекомендацій з управління в умовах змін різного змісту і характеру. 
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Додаток А 

 

Анкета дослідження професійних знань керівників 

оперативно-розшукових підрозділів 

(модифікована анкета М. В. Москальова) 

 

Дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання: 

1. Які основні завдання визначені перед Вами керівними документами ДПСУ? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Що в роботі керівника ОРП приваблює особисто Вас: 

 можливість впливу на інших; 

 здатність втілити власні ідеї в життя; 

 влада; 

 матеріальний статок; 

 інше______________________________________________________________ 

3. Які вимоги висуваються до особистості керівника: 

оперативно-розшукового органу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

структурного підрозділу оперативно-розшукового органу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

оперативно-розшукового підрозділу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



189 

 

4. Що таке, на Вашу думку, організаційні зміни? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. У чому, на Вашу думку, полягає управління організаційними змінами? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Чи потрібно керівнику ОРП бути готовим до управління в умовах змін: 

 так; 

 залежно від обставин; 

 важко сказати; 

 не обов’язково; 

 не замислювався (не замислювалась); 

 інше (вкажіть)____________________________________________ 

7. Які якості необхідні керівнику ОРП для управління в умовах змін? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вкажіть, будь ласка, 

вік___________________________________________________________ 

місце служби (СхРУ, АзЧРУ, ПдРУ, ЗхРУ, ПнРУ)_______________________ 

з якого року на службі у оперативно-розшукових органах ________________ 

чи суміщаєте службу з навчанням за фахом (не за фахом)_________________ 
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Додаток Б 

 

case-study 

(аналіз професійних ситуативних завдань) 

 

Розгляньте, будь ласка, приклади та прокоментуйте своє рішення у 

подібній ситуації.  

Ситуація 1.  

Ви – керівник структурного підрозділу головного оперативно-

розшукового відділу. Для організації оперативно-розшукової діяльності, на 

певній ділянці відповідальності, у Вас у розробленні всі необхідні документи. 

Раптом заступник начальника головного оперативно-розшукового відділу 

ставить перед Вами додаткове завдання, виконанням якого раніше займався 

інший підрозділ головного оперативно-розшукового відділу. При цьому він 

попереджає про необхідність термінового виконання цього завдання і зміни в 

оформленні відповідних документів.  

Запитання. Якими будуть Ваші дії?  

Ситуація 2.  

Майора Петренка було призначено на посаду начальника 

прикордонного оперативно-розшукового відділу. На посаді заступника 

начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу його 

характеризували як акуратного, досвідченого відповідального керівника. На 

новій посаді у нього зросла кількість обов’язків і, відповідно, кількість 

підлеглих. Він вірно вибрав стратегію своєї діяльності, особисто став 

працювати значно більше. Проте, результати роботи за квартал були 

невтішними. З його пояснень стало відомо, що його підлеглі хоча і 

професійно підготовлені, проте не охочі до роботи, безініціативні. Не вміють 

спрямувати свою роботу на те, чого вимагає ситуація. Це змусило 

замислитись керівництво прикордонного загону. Адже у попереднього 

керівника цього підрозділу таких проблем не виникало.  
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Запитання. Чи відбулися зміни в особистісному житті офіцера? Чи 

правильно він побудував свою поведінку після призначення? Які 

взаємовідносини склалися у нього з підлеглими? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

Ситуація 3.  

Після проведення організаційно-штатних змін у прикордонному 

оперативно-розшуковому відділі тимчасово збільшилося службове 

навантаження і виник конфлікт між заступником начальника відділу і 

кількома офіцерами, які мали значний стаж і досвід служби. Ініціатором 

конфлікту став заступник начальника відділу, людина жорстка, але дуже 

працездатна і грамотна. Суть конфлікту полягала в такому: на думку 

керівника, офіцери відмовлялася виконувати його окремі доручення, 

намагаючись працювати тільки в межах своїх функціональних обов’язків, не 

сприймали негласно встановленої у відділі ієрархії відносин і 

підпорядкування, за яких заступник виконував основні обов’язки начальника 

відділу. Начальник відділу не зумів через свій невисокий авторитет серед 

підлеглих вирішити цей конфлікт, який почав впливати на стан дисципліни і 

ефективність оперативно-службової діяльності підрозділу. Про ситуацію 

стало відомо начальнику головного оперативно-розшукового відділу, на 

думку якого всі учасники конфлікту хороші фахівці і успішно справляються 

зі своїми обов’язками.  

Запитання. Як Ви вважаєте, до чого може призвести подальший 

розвиток ситуації? Які заходи необхідно вжити начальнику головного 

оперативно-розшукового відділу? Обґрунтуйте. 

Ситуація 4.  

Під час вивчення громадської думки місцевих жителів щодо діяльності 

одного з прикордонних підрозділів було виявлено такі негативні думки:  

кількість полос у пункті пропуску через державний кордон для 

пропуску місцевих жителів недостатня (усі, хто вказав на цей недолік, 
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перетинали державний кордон рідко і не знали, що після реконструкції 

пункту пропуску у 2012 році кількість пішохідних полос суттєво збільшено);  

під час пропуску місцевих жителів через державний кордон суміжна 

сторона перевіряє лише наявність спеціального дозволу на перетинання 

кордону (згідно з вимогами міжнародної угоди). Водночас українські 

прикордонники додатково вимагають для перевірки закордонні паспорти, що 

призводить до виникнення черг на українській стороні; 

більша частина респондентів не змогла назвати жодного офіційного 

джерела, з яких можна отримати інформацію про діяльність відділу 

прикордонної служби і порядок перетинання державного кордону.  

Запитання. Які зміни відбулися у відділі прикордонної служби? Як 

вони вплинули на ефективність його діяльності? Чому? Які рішення треба 

прийняти для покращення стану справ? 

Ситуація 5.  

На ділянці одного з прикордонних підрозділів місцеві жителі в процесі 

повсякденного життя (господарська діяльність, відвідування родичів, 

користування магазином) змушені транзитом перетинати місцевий пункт 

пропуску без перетинання державного кордону. При цьому пункт пропуску 

вони перетинають у загальному порядку і часто потрапляють у чергу разом з 

іншими особами, які слідують через кордон. Особливості розташування 

населеного пункту і конструкція пункту пропуску через державний кордон 

вже приводили до конфліктних ситуацій з мешканцями села. 

Запитання.  Що можна було б зробити для усунення конфлікту? 
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Додаток В 

Результати контрольних зрізів експериментальної групи 

Ознака, що досліджувалася 

Експериментальна 

група 

до експерименту 

Експериментальна 

група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Модифікована анкета М. Москальова 

Визначення рівня професійних знань 

33 1 33 1 

32 1 32 1 

30 2 30 4 

28 2 28 4 

27 2 27 2 

26 3 26 1 

25 6 25 6 

24 3 24 3 

23 3 23 1 

20 2 21 3 

18 2 18 1 

17 1 17 1 

Методика case-study 

Визначення рівня розвиненості умінь 

та навичок управління в умовах змін  

в організації 

24 2 24 3 

23 3 23 4 

21 3 21 5 

20 4 20 5 

19 4 19 4 

18 5 18 4 

17 2 17 2 

16 4 16 1 

15 1 15 - 

Методика «Мотиви вибору професії» 

Внутрішні  

індивідуально значимі мотиви 

25 - 25 - 

24 - 24 - 

23 - 23 - 

22 - 22 2 

21 3 21 5 

20 3 20 5 

19 3 19 4 

18 4 18 4 

17 4 17 4 

16 4 16 3 

15 1 15 1 

14 1 14 - 

13 1 13 - 

12 1 12 - 

11 1 11 - 

10 1 10 - 

9 - 9 - 
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Продовження додатка В 

Ознака, що 

досліджувалася 

Експериментальна група 

до експерименту 

Експериментальна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

 8 1 8 - 

Внутрішні 

соціально значимі 

мотиви 

25 - 25 - 

24 - 24 - 

23 - 23 - 

22 - 22 1 

21 4 21 5 

20 2 20 6 

19 3 19 6 

18 3 18 5 

17 4 17 4 

16 4 16 1 

15 2 15 - 

14 2 14 - 

13 2 13 - 

12 2 12 - 

Зовнішні  

позитивні мотиви 

25 - 25 - 

24 - 24 - 

23 1 23 2 

22 1 22 2 

21 2 21 4 

20 2 20 4 

19 2 19 4 

18 4 18 4 

17 4 17 4 

16 3 16 4 

15 3 15 - 

14 3 14 - 

13 2 13 - 

12 1 12 - 

Зовнішні  

негативні мотиви 

 

 

25 - 25 - 

24 - 24 - 

23 - 23 - 

22 1 22 - 

21 1 21 - 

20 1 20 - 

19 3 19 2 

18 3 18 3 

17 4 17 3 

16 4 16 9 

15 2 15 2 

10 - 14 - 

9 - 13 - 

8 - 9 - 

7 2 6  2 

6 3 5 4 

5 4 4 3 
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Продовження додатка В 

Ознака, що 

досліджувалася 

Експериментальна група 

до експерименту 

Експериментальна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Тест «Мотивація досягнення успіху» (Т. Елерс) 

Рівень мотивації досягнення 

успіху 

24 1 24 1 

23 1 23 2 

22 2 22 2 

21 2 21 2 

20 2 20 2 

19 2 19 3 

18 1 18 3 

17 2 17 1 

16 2 16 1 

15 1 15 3 

14 2 14 2 

13 2 13 1 

12 1 12 1 

11 1 11 1 

10 1 10 1 

9 1 9 1 

8 2 8 1 

7 1 7 - 

6 1 6 - 

5 - 5 - 

Тест «Мотивація уникнення невдач» (Т. Елерс) 

Рівень мотивації уникнення 

невдач 

26 - 26 - 

25 - 25 - 

24 2 24 - 

23 2 23 1 

22 3 22 2 

21 3 21 2 

20 2 20 2 

19 2 19 2 

18 2 18 2 

17 1 17 2 

16 1 16 2 

15 2 15 2 

14 1 14 2 

13 1 13 2 

12 1 12 1 

11 1 11 1 

10 1 10 1 

9 2 9 1 

8 - 8 1 

7 1 7 1 

6 - 6 1 
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Продовження додатка В 

Ознака, що 

досліджувалася 

Експериментальна група 

до експерименту 

Експериментальна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Методика оцінки глобального управлінського потенціалу 

Визначення рівня 

сформованості 

глобального 

мислення  

 

98 - 98 - 

97 - 97 - 

96 - 96 - 

95 - 95 - 

94 - 94 - 

93 1 93 2 

92 - 92 - 

91 1 91 - 

90  90 - 

89 1 89 1 

88 1 88 1 

87 1 87 1 

86 1 86 1 

85 - 85 - 

84 - 84 1 

83 - 83 - 

82 - 82 1 

81 - 81 1 

80 - 80 - 

79 1 79 - 

78 - 78 - 

77 1 77 1 

76 - 76 1 

75 1 75 1 

74 1 74 - 

73 - 73 2 

72 1 72 2 

71 1 71 - 

70 1 70 1 

69 2 69 1 

68 1 68 - 

67 2 67 1 

66 1 66 - 

65 2 65 - 

64 - 64 1 

63 - 63 1 

62 - 62 1 

61 - 61 1 

60 2 60 1 

59 1 59 1 

58 1 58 1 

57 1 57 1 

56 2 56 1 

55 - 55 - 

54 - 54 - 
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Продовження додатка В 

Характеристика, 

що 

вимірювалася 

Експериментальна група 

до експерименту 

Експериментальна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Методика діагностики спрямованості особистості  

Спрямованість  

на справу 

36 1 36 1 

35 1 35 1 

34 1 34 1 

33 1 33 2 

32 1 32 2 

31 2 31 1 

30 2 30 1 

29 2 29 1 

28 2 28 3 

27 3 27 3 

26 2 26 2 

25 2 25 2 

24 2 24 4 

23 2 23 2 

22 4 22 2 

Спрямованість  

на взаємодію 

37 1 37 1 

36 1 36 2 

35 1 35 3 

34 1 34 3 

33 1 33 3 

32 2 32 3 

31 2 31 3 

30 2 30 2 

29 - 29 2 

28 - 28 2 

27 2 27 1 

26 3 26 1 

25 2 25 1 

24 2 24 1 

23 2 23 - 

22 2 22 - 

21 2 21 - 

20 2 20 - 

Спрямованість  

на себе 

33 1 33 3 

32 1 32 3 

31 2 31 4 

30 3 30 2 

29 2 29 2 

28 4 28 3 

27 4 27 3 

26 5 26 2 

25 3 25 2 

24 1 24 2 

23 1 23 2 

22 1 22 - 
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Продовження додатка В 

Характеристика, 

що вимірювалася 

Експериментальна 

група до експерименту 

Експериментальна група після 

експерименту 

показник кількість показник кількість 

Методика «Самооцінка особистості» варіант С. А. Будассі 

Висока адекватна 0.84 1 0.84 1 

 0.81 1 0.83 1 

 0.80 1 0.82 1 

 0.78 1 0.80 1 

 0.75 1 0.79 1 

 0.73 2 0.76 1 

 0.68 2 0.74 1 

 0.65 2 0.73 1 

 0.64 - 0.65 1 

 0.63 - 0.56 1 

Середня адекватна 0.52 2 0.55 3 

 0.50 2 0.51 2 

 0.43 2 0.49 2 

 0.41 2 0.47 2 

 0.37 2 0.45 2 

 0.33 2 0.39 2 

 0.37 - 0.37 1 

Низька адекватна -0,09 2 -0.09 3 

 -0.12 2 - - 

Висока неадекватна - 1 - 1 

Низька неадекватна - - - - 

Методика «Стиль саморегуляції поведінки» (ССПМ) В. І. Моросанової  

та О. М. Коноз 

Планування 

9 - 9 - 

8 1 8 1 

7 3 7 2 

6 6 6 8 

5 7 5 6 

4 5 4 5 

3 3 3 3 

2 3 2 2 

1 - 1 1 

Моделювання 

9 - 9 1 

8 2 8 1 

7 4 7 4 

6 5 6 5 

5 5 5 5 

4 6 4 5 

3 4 3 5 

2 1 2 1 

1 1 1 1 

Програмування 

9 - 9 1 

8 2 8 2 

7 4 7 3 

6 4 6 4 
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Продовження додатка В 

Ознака, що 

досліджувалася 

Контрольна група 

до експерименту 

Контрольна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Програмування 

5 6 5 6 

4 5 4 5 

3 3 3 3 

2 3 2 4 

1 1 1 - 

Оцінка результатів 

9 1 9 1 

8 2 8 2 

7 4 7 3 

6 6 6 6 

5 6 5 7 

4 4 4 3 

3 2 3 3 

2 2 2 2 

1 1 1 1 

Гнучкість 

9 - 9 1 

8 1 8 3 

7 2 7 3 

6 5 6 5 

5 7 5 5 

4 7 4 7 

3 3 3 3 

2 2 2 1 

1 1 1 - 

Самостійність 

8 1 8 1 

7 1 7 1 

6 4 6 4 

5 7 5 7 

4 7 4 8 

3 3 3 2 

2 3 2 3 

1 2 1 2 

Загальний рівень 

саморегуляції 

39 1 39 1 

38 1 38 1 

37 - 37 1 

36 1 36 1 

35 - 35 1 

34 2 34 2 

33 - 33 1 

32 1 32 1 

31 1 31 1 

30 2 30 1 

29 2 29 2 

28 2 28 2 

27 2 27 2 

26 2 26 2 

25 2 25 2 
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Закінчення додатка В 

Ознака, що 

досліджувалася 

Контрольна група 

до експерименту 

Контрольна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Загальний рівень 

саморегуляції 

24 2 24 2 

23 2 23 2 

22 2 22 2 

21 2 21 1 

20 1 20 - 
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Додаток Г 

Результати контрольних зрізів контрольної групи 

Ознака, що 

досліджувалася 

Контрольна група 

до експерименту 

Контрольна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Модифікована анкета М. Москальова 

Визначення рівня 

професійних знань 

33 1 32 1 

32 2 30 1 

30 2 29 2 

28 2 28 2 

27 3 27 3 

26 3 26 3 

25 3 25 3 

24 3 24 4 

23 3 23 3 

20 3 19 2 

18 2 18 2 

17 1 17 2 

Методика «case study» 

Визначення рівня 

розвиненості умінь  

та навичок управління 

в умовах змін  

в організації 

24 2 24 2 

23 3 23 2 

22 - 22 2 

21 3 21 2 

20 4 20 4 

19 4 19 4 

18 4 18 5 

17 3 17 2 

16 3 16 3 

15 2 15 2 

Методика «Мотиви вибору професії» 

Внутрішні  

індивідуально 

значимі мотиви 

25 - 25 - 

24 - 24 - 

23 1 23 - 

22 2 22 3 

21 3 21 3 

20 3 20 3 

19 3 19 3 

18 3 18 3 

17 3 17 3 

16 3 16 3 

15 2 15 3 

14 1 14 - 

13 1 13 1 

12 1 12 1 

11 1 11 1 

10 - 10 - 

9 - 9 1 

8 1 8 - 
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Продовження додатка Г 

Ознака, що 

досліджувалася 

Контрольна група 

до експерименту 

Контрольна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Внутрішні 

соціально значимі 

мотиви 

25 - 25 - 

24 - 24 - 

23 2 23 2 

22 2 22 2 

21 2 21 2 

20 2 20 2 

19 4 19 4 

18 4 18 4 

17 2 17 3 

16 2 16 2 

15 2 15 1 

14 2 14 2 

13 2 13 2 

12 2 12 2 

Зовнішні  

позитивні мотиви 

25 - 25 1 

24 1 24 1 

23 1 23 1 

22 1 22 1 

21 2 21 1 

20 2 20 2 

19 2 19 2 

18 4 18 4 

17 4 17 4 

16 3 16 3 

15 3 15 3 

14 2 14 1 

13 2 13 2 

12 1 12 2 

Зовнішні  

негативні мотиви 

25 - 25 - 

24 1 24 2 

23 1 23 - 

22 1 22 1 

21 1 21 1 

20 1 20 2 

19 3 19 2 

18 3 18 4 

17 3 17 2 

16 3 16 3 

15 2 15 2 

10 2 10 2 

9 1 9 1 

8 1 8 1 

7 2 7 3 

6 2 6 - 

5 1 5 2 
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Продовження додатка Г 

Ознака, що 

досліджувалася 

Контрольна група 

до експерименту 

Контрольна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Тест «Мотивація досягнення успіху» (Т. Елерс) 

Рівень мотивації 

досягнення успіху 

24 2 24 1 

23 1 23 1 

22 2 22 2 

21 1 21 2 

20 2 20 2 

19 3 19 3 

18 1 18 1 

17 1 17 1 

16 1 16 1 

15 2 15 2 

14 2 14 2 

13 2 13 2 

12 1 12 1 

11 1 11 1 

10 2 10 2 

9 1 9 1 

8 1 8 1 

7 1 7 1 

6 - 6 1 

5 1 5 - 

Тест «Мотивація уникнення невдач» (Т. Елерс) 

Рівень мотивації 

уникнення невдач 

 

26 1 26 - 

25 1 25 1 

24 1 24 2 

23 1 23 1 

22 2 22 2 

21 2 21 2 

20 1 20 1 

19 1 19 1 

18 2 18 2 

17 2 17 2 

16 1 16 1 

15 1 15 1 

14 1 14 1 

13 1 13 1 

12 - 12 1 

11 2 11 1 

10 2 10 2 

9 2 9 2 

8 1 8 2 

7 2 7 1 

6 1 6 1 
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Продовження додатка Г 

Ознака, що 

досліджувалася 

Контрольна група 

до експерименту 

Контрольна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Методика оцінки глобального управлінського потенціалу 

Визначення рівня 

сформованості 

глобального 

мислення 

 

98 - 98 - 

97 - 97 - 

96 - 96 - 

95 - 95 - 

94 - 94 - 

93 - 93 - 

92 - 92 - 

91 1 91 1 

90 - 90 - 

89 1 89 1 

88 1 88 1 

87 - 87 - 

86 1 86 1 

85 - 85 - 

84 - 84 - 

83 - 83 - 

82 - 82 - 

81 1 81 - 

80 - 80 1 

79 2 79 1 

78 - 78 1 

77 - 77 - 

76 - 76 - 

75 - 75 1 

74 2 74 1 

73 - 73 - 

72 - 72 1 

71 2 71 1 

70 2 70 1 

69 - 69 1 

68 - 68 - 

67 - 67 - 

66 1 66 1 

65 1 65 1 

64 1 64 1 

63 1 63 1 

62 1 62 1 

61 1 61 2 

60 1 60 - 

59 - 59 1 

58 2 58 2 

57 1 57 1 

56 2 56 2 

55 2 55 2 

54 1 54 - 
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Продовження додатка Г 

Характеристика 

що вимірювалася 

Контрольна група 

до експерименту 

Контрольна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Методика діагностики спрямованості особистості Б. Басса  

Спрямованість  

на себе 

33 1 33 1 

32 2 32 1 

31 2 31 3 

30 2 30 2 

29 3 29 4 

28 3 28 2 

27 4 27 5 

26 4 26 3 

25 4 25 4 

24 1 24 2 

23 1 23 1 

22 1 22 - 

Спрямованість  

на взаємодію 

37 1 37 1 

36 1 36 1 

35 1 35 1 

34 1 34 1 

33 1 33 1 

32 1 32 1 

31 1 31 1 

30 2 30 2 

29 2 29 2 

28 2 28 2 

27 2 27 3 

26 2 26 1 

25 2 25 1 

24 2 24 3 

23 2 23 2 

22 2 22 2 

21 2 21 2 

20 1 20 1 

Спрямованість на 

справу 

36 1 36 1 

35 1 35 1 

34 1 34 1 

33 1 33 1 

32 1 32 1 

31 2 31 3 

30 2 30 1 

29 3 29 3 

28 3 28 3 

27 3 27 3 

26 2 26 2 

25 2 25 2 

24 2 24 2 

23 2 23 2 

22 2 22 2 
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Продовження додатка Г 

Ознака, що 

досліджувалася 

Контрольна група 

до експерименту 

Контрольна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Методика «Самооцінка особистості» варіант С. А. Будассі 

Висока адекватна 0.83 1 0,83 1 

 0.82 1 0,82 1 

 0.81 1 0,81 1 

 0.80 1 0,80 1 

 0.76 1 0,79 2 

 0.74 2 0,78 2 

 0.72 2 0,73 2 

 0.68 2 0,69 2 

Середня адекватна 0.54 2 0,54 2 

 0.52 3 0,53 2 

 0.46 2 0,49 2 

 0.44 2 0,48 2 

 0.36 2 0,37 2 

 0.35 2 0,35 2 

Низька адекватна -0,11 2 -0,12 2 

 -0.14 2 -0,13 2 

Методика «Стиль саморегуляції поведінки» (ССПМ) В. І. Моросанової та О. М. Коноз 

Планування 

9 - 9 - 

8 1 8 1 

7 3 7 2 

6 6 6 7 

5 7 5 7 

4 5 4 8 

3 3 3 2 

2 3 2 1 

1 - 1 - 

Моделювання 

9 - 9 1 

8 2 8 2 

7 4 7 5 

6 5 6 5 

5 5 5 7 

4 6 4 5 

3 4 3 2 

2 1 2 1 

1 1 1 - 

Програмування 

8 2 8 2 

7 4 7 4 

6 4 6 4 

5 6 5 9 

4 5 4 3 

3 3 3 3 

2 3 2 3 

1 1 1 - 
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Закінчення додатка Г 

Ознака, що 

досліджувалася 

Контрольна група 

до експерименту 

Контрольна група 

після експерименту 

показник кількість показник кількість 

Оцінка результатів 

9 1 9 - 

8 2 8 4 

7 4 7 7 

6 6 6 5 

5 6 5 6 

4 4 4 4 

3 2 3 2 

2 2 2 - 

1 1 1 - 

Гнучкість 

8 1 8 1 

7 2 7 2 

6 5 6 4 

5 7 5 8 

4 7 4 7 

3 3 3 3 

2 2 2 2 

1 1 1 1 

Самостійність 

 

9 - 9 1 

8 1 8 1 

7 1 7 1 

6 4 6 3 

5 7 5 7 

4 7 4 7 

3 3 3 3 

2 3 2 3 

1 2 1 2 

Загальний рівень 

саморегуляції 

39 1 39 1 

38 1 38 1 

37 - 37 - 

36 1 36 - 

35 - 35 1 

34 2 34 1 

33 1 33 1 

32 1 32 2 

31 2 31 2 

30 2 30 2 

29 2 29 3 

28 2 28 2 

27 2 27 1 

26 2 26 2 

25 2 25 3 

24 2 24 2 

23 2 23 2 

22 2 22 1 

21 1 21 1 
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Додаток Д 

Результати статистичної обробки даних контрольних зрізів  

експериментальної групи до та після експерименту  

за допомогою t-критерію Стьюдента для зв’язаних сукупностей 

№ 

з/п 

Характеристика, яка 

тестувалася 

Показник 

до 

експерименту 

Показник 

після 

експерименту 

t p 

Когнітивний компонент 

1 Рівень професійних знань 24.893±3.938 25.714±3.905 5.037 ≤0,05 

2 Рівень розвитку умінь та 

навичок управління в 

умовах змін 

19.250±2.562 20.250±2.287 8.695 ≤0,01 

Мотиваційний компонент 

Мотиви вибору професії 

1 Внутрішні позитивні 16.679±3.400 18.857±1.976 7.054 ≤0,05 

2 Внутрішні соціально 

значимі 
16.964±2.782 19.107±1.548 8.555 ≤0,01 

3 Зовнішні позитивні 17.071±2.867  19.071±2.159 12.961 ≤0,05 

4 Зовнішні негативні 13.857±5.899 12.893±5.711 -6.854 - 

5 Мотивація досягнення 

успіху 
15.54±1.011 17.002±0.86 7.612 ≤0,05 

6 Мотивація уникнення 

невдач  
17.32±0.973 15.573±0.93 -12.981 - 

Діяльнісний компонент 

1 Рівень сформованості 

глобального управлінського 

потенціалу 

71.214±11.305 73.107±11.522 4.992 ≤0,05 

Особистісний компонент 

Спрямованість особистості 

1 Спрямованість на себе 27.464±2.673 28.500±3.180 5.943 - 

2 Спрямованість на взаємодію 27.250±5.125 31.429±3.469 10.756 ≤0,05 

3 Спрямованість на справу 27.544±0.80 30.612±0.57 3.132 - 

Самооцінка особистості 

4 Усереднений показник 0.481±0.06 0.533±0.05 2.163 - 

Регулятивний компонент 

Стильові особливості саморегуляції 

1 Планування 4.711±0.29 4.963±0.26 2.513 ≤0,05 

2 Моделювання 5.254±0.33 5.464±0.32 2.672 ≤0,05 

3 Програмування 4.793±0.31 5.002±0.33 2.672 ≤0,05 

4 Оцінка результатів 5.613±0.28 5.822±0.29 2.231 ≤0,05 

5 Гнучкість 5.142±0.36 5.391±0.35 2.513 ≤0,05 

6 Самостійність 5.073±0.33 5.292±0.34 2.231 ≤0,05 

7 Загальний рівень 

саморегуляції 
27.643±5.21 28.857±5.28 9.363 ≤0,05 
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Додаток Е 

Результати статистичної обробки даних контрольних зрізів  

контрольної групи до та після експерименту 

за допомогою t-критерію Стьюдента для зв’язаних сукупностей 

№ 

з/п 

Характеристика, яка 

тестувалася 

Показник 

до експерименту 

Показник 

після 

експерименту 

t p 

Когнітивний компонент 

1 Рівень професійних знань 25.036±4.290 24.393±4.049 -4.117 - 

2 Рівень розвитку умінь та 

навичок управління в умовах 

змін 

19.179±2.639 19.214±2.601 0.570 - 

Мотиваційний компонент 

Мотиви вибору професії 

1 Внутрішні позитивні 17.429±3.595 17.464±3.415 0.570 - 

2 Внутрішні соціально значимі 17.643±3.280 17.714±3.242 1.441 - 

3 Зовнішні позитивні 17.429±3.084 17.500±3.437 0.812 - 

4 Зовнішні негативні 14.929±5.676 15.036±5.783 1.362 - 

5 Мотивація досягнення успіху 15.712±4.574 15.648±5.203 0.012 - 

6 Мотивація уникнення невдач 15.683±5.277 15.689±5.913 0.000 - 

Діяльнісний компонент 

1 Рівень сформованості 

глобального управлінського 

потенціалу 

68.321±11.460 68.500±11.194 1.544 - 

Особистісний компонент 

Спрямованість особистості 

1 Спрямованість на себе 27.536±2.808 27.643±2.628 1.362 - 

2 Спрямованість на взаємодію 27.429±4.811 27.429±4.826 0.000 - 

3 Спрямованість на справу 28.000±3.859 28.036±3.882 1.000 - 

Самооцінка особистості 

4 Усереднений показник 0.502±0.083 0.521±0.074 2.366 - 

Регулятивний компонент 

Стильові особливості саморегуляції 

1 Планування 4.821±0.310 4.964±1.346 0.101 - 

2 Моделювання 4.893±0.357 5.429±1.751 0.305 - 

3 Програмування 4.786±0.364 5.000±1.721 0.127 - 

4 Оцінка результатів 5.214±0.372 5.821±1.517 0.394 - 

5 Гнучкість 4.607±0.311 4.571±1.597 0.022 - 

6 Самостійність 4.250±0.330 4.357±1.909 0.069 - 

7 Загальний рівень 

саморегуляції 
28.464±4.910 28.536±4.663 0.701 - 
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Додаток Є 

Акти реалізації 
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Додаток Ж 

Список публікацій здобувача 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Туз О. С. Сучасні підходи до дослідження соціального феномену 

організаційних змін. Збірник наукових праць Національної академії 

Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки  Нац. 

акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 

Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. № 2. С. 178–191.  

2. Туз О. С. Модель психологічної готовності керівників оперативно-

розшукових підрозділів до управління організаційними змінами. Проблеми 

сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана 

Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Кам'янець-

Подільський : Аксіома, 2018. Вип. 41. С. 371–382. 

3. Туз О. С. Результати дослідження психологічної готовності 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління 

організаційними змінами. Психологічний часопис : зб. наук. пр. Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ, 

2018. Том 16 № 6. С. 184–187. URL: http://www.apsijournal.com/index.php/ 

psyjournal /article/view/374/247.  

4. Туз О. С. Практична складова управління організаційними змінами в 

оперативно-розшукових підрозділах Державної прикордонної служби 

України. Збірник наукових праць Національної академії Державної 

прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький : 

Вид-во НАДПСУ. 2018. № 1 (9). С. 215–226. 

5. Туз О. С. Психолого-організаційна технологія підготовки керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління організаційними змінами. 

Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%B7%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%B7%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673585
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673585
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673585
http://www.apsijournal.com/index.php/
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С. Костюка НАПН України. Київ : Видавництво «Фенікс», 2018. Т. ХІІ. 

Психологія творчості. Вип. 24. С. 170–180. 

6. Туз О. С. Проблема готовності в управлінській діяльності як предмет 

психологічного дослідження. Вісник Національного університету оборони 

України. Зб-к наук. праць. Київ : НУОУ, 2020.  Вип. 5 (58). С. 193–200. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Туз О. С. Психолого-організаційна технологія підготовки керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління організаційними змінами. 

Технології роботи психолога в організації : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. 

конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 19-20 жовтня 

2017 р.) / Запорізький Національний Університет. Запоріжжя, 2017. С. 225. 

8. Туз О. С. Управління організаційними змінами в оперативно-
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Додаток З 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Туза Олександра Сергійовича 

«Психологічна готовність керівників оперативно-розшукових підрозділів 

Державної прикордонної служби України до управління в умовах змін»  

за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах 

 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня: 

 

1. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Технології роботи психолога в організації» 

(Україна, м. Запоріжжя, Запорізький Національний Університет, 19-20 

жовтня 2017 р.). Форма участі – публікація тез на тему: «Психолого-

організаційна технологія підготовки керівників оперативно-розшукових 

підрозділів до управління організаційними змінами». 
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