
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію 

Лисенка Дмитра Павловича "Психологічні особливості розвитку довіри в 

системі взаємин "командир - підлеглий" у бойових умовах", поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 

"Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" 

Актуальність дисертаційної роботи Лисенка Д.П. зумовлена сучасними 

тенденціями розвитку Збройних Сил України. Однією з таких тенденцій є 

запровадження нових підходів до формування і функціонування військових 

підрозділів задля підвищення ефективності діяльності військовослужбовців: 

приділення значної уваги психологічній сумісності особового складу, 

підтримання належного соціально-психологічному клімату у військових 

колективах, розвиток взаємин між командирами та підлеглими. Особливої 

ваги вказане набуває в умовах проведення операції Об'єднаних сил на 

території Донецької та Луганської областей. Перебіг та характер бойових дій 

суттєво впливають на психіку і поведінку військовослужбовців, морально-

психологічний стан особового складу військових підрозділів. 

За таких умов важливим науковим завданням сьогодення є пошук 

психолого-педагогічного підґрунтя у здійсненні професійно-психологічного 

впливу військовими керівниками на організаційні процеси та забезпеченні 

умов для ефективнішої діяльності військових підрозділів. Отже, актуальність 

дисертаційного дослідження Лисенка Д.П. не викликає сумніву, оскільки 

робота спрямована на розв'язання важливого наукового завдання: 

дослідження психологічних особливостей розвитку довіри до командира. 

Ґрунтовність виконаного дослідження забезпечується науковим 

аналізом основних тверджень і положень роботи, списком використаних й 

опрацьованих джерел (196 найменувань, Із них 20 - іноземними мовами). Це 

дало змогу дисертанту розробити програму розвитку здібностей до побудови 

відносин довіри з підлеглими військовослужбовцями для командирів 



військових підрозділів тактичного рівня у формі професійно-психологічного 

тренінгу, як найбільш актуальної для військових. Заслуговує на увагу 

розроблена автором методика оцінювання рівня довіри до командира 

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

"підлеглий - командир (начальник)". Вказана методика сприятиме більш 

якісному і змістовному проведенню заходів індивідуального та групового 

оцінювання підлеглими своїх командирів. Зауважимо, що дисертація 

характеризується змістовністю та обґрунтованістю викладених позицій, 

вдалим синтезом теоретичних та емпіричних результатів. 

Дисертація складається з анотації, трьох розділів, висновків до них, 

загальних висновків, списку використаних джерел і додатків, У роботі 

представлений науковий апарат дослідження, визначено завдання, 

забезпечено відповідність завдань та висновків, які логічно вибудовуються зі 

змісту основної частини дисертації. 

У першому розділі "Теоретичні засади дослідження довіри в системі 

взаємин "командир - підлеглий'" у бойових умовах" представлено результати 

аналізу психологічних досліджень феномену довіри, його співвідношення із 

синонімічними та суміжними поняттями, розкрито сутність довіри як 

соціально-психологічного ставлення, висвітлено процес формування та 

розвитку довіри в системі взаємин "командир - підлеглий". Розкрито 

психологічні особливості довіри у взаєминах підлеглих військовослужбовців 

та командира військового підрозділу тактичного рівня; виокремлено основні 

компоненти у структурі довіри військовослужбовця до командира. 

У другому розділі "Організація роботи та обґрунтування методів 

дослідження" висвітлено процедуру дослідження психологічних 

особливостей довіри до командира у військовослужбовців підрозділів 

тактичного рівня та наведено відповідний не иходіаг пости ч ний 

інструментарій, що сприяв якісному дослідженню особистісних 

характеристик командира військового підрозділу та визначенню змістових 



характеристик структурних компонентів довіри підлеглих 

військовослужбовців. 

У третьому розділі "Емпіричне дослідження довіри в системі взаємин 

"командир - підлеглий" у бойових умовах" наведено експериментальне 

обґрунтування змістових характеристик структурних компонентів довіри до 

командира у підлеглих військовослужбовців підрозділу тактичного рівня. 

Описано результати розроблення та апробації авторської методики 

оцінювання рівня довіри до командира (начальника). Наведено зміст і 

структуру гренінгової програми "Ефективне керівництво військовим 

підрозділом на основі відносин довіри", викладено результати її 

впровадження та оцінювання ефективності. 

Дисертаційне дослідження містить нові, раніше не захищені наукові 

положення, обґрунтовані результати у своїй сукупності розв'язують 

актуальні наукові завдання. Важливим є обґрунтування психологічних 

особливостей розвитку довіри в системі взаємин "командир - підлеглий" у 

бойових умовах; дослідження особистісних характеристик командира 

військового підрозділу, що сприяють довірі до нього підлеглих 

військовослужбовців. Значущим для практики військ є розроблена методика 

оцінювання рівня довіри до командира (начальника), а також програма 

розвитку здібностей до побудови відносин довіри з підлеглими 

військовослужбовцями для командирів військових підрозділів тактичного 

рівня. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у їх 

впровадженні у процес психологічної підготовки особового складу, 

індивідуальної підготовки та в практику діяльності офіцерів структур 

морально-психологічного забезпечення військових частин (підрозділів) 

Збройних. Сил України, а також освітній процес вищих військових 

навчальних закладів. 

Основні наукові результати дисертації відображено у 7 наукових 

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

затверджених Міністерством освіти і науки України як фахові у галузі 



психології, 1 - у періодичному науковому виданні іншої держави, що 

входить до Організації економічного співробітництва та розвитку і 

Європейського Союзу. 

У цілому, позитивно оцінюючи наукове і практичне значення 

отриманих результатів Лисенка Д.П., відзначимо окремі дискусійні 

положення та висловимо зауваження й побажання до змісту роботи: 

1. У першому розділі дисертаційного дослідження (стор. 28-30) 

здійснено аналіз концепту довіри у філософському дискурсі. На наш погляд, 

вказаний аналіз доцільно було б довершити поглядами сучасних українських 

філософів на феномен довіри. Також можна було б розкрити погляди 

видатних військових теоретиків. 

2. У підрозділі 1.4. (стор. 75) автор зазначає, що стиль керівництва 

командира найчастіше зумовлений не тільки його професійно-

психологічними якостями чи факторами ситуації, а й рівнем власної довіри 

до підлеглих. Однак, в подальшому у роботі про це змістовно не йдеться. На 

нашу думку, значно прикрасило б роботу дослідження зв'язку між рівнем 

довіри командира до підлеглих військовослужбовців військового підрозділу і 

стилем його поведінки та стилем керівництва. 

3. Розроблену й представлену у третьому розділі дисертації методику 

з оцінювання рівня довіри до командира (начальника) бажано було б 

доповнити внутрішніми шкалами, які б конкретизували окреслені 

компоненти довіри. Вказане дало б змогу більш детально визначати причини 

зниження довіри за ступенем виразності компонентів. 

4. Наведена у роботі тренінгова програма розрахована на 20 

академічних годин. На нашу думку, відведеного часу на практиці не завжди 

може бути достатньо для досягнення мети та завдань програми. Для 

закріплення та поглиблення набутих знань бажано було б до загального 

плану програми додати виконання учасниками домашніх (творчих) завдань. 

5. Представлені методичні рекомендації щодо розвитку відносин 

довіри у військових підрозділах мають здебільшого загальний характер. На 



нашу думку, бажано б було доповнити їх конкретними методичними 

порадами безпосередньо командирам військових підрозділів. 

6. У списку використаних джерел бажано було б використати, більш 

сучасну іноземну літературу (серед 20 іноземних джерел лише 8 видано за 

останні 15 років). 

Висловлені зауваження та побажання мають переважно дискусійний 

характер і суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку проведеного 

дослідження. У цілому вони не знижують вагомої теоретико-практичної 

значущості результатів дисертаційної роботи Лисенка Д. П. 

Висновок. Дисертаційна робота "Психологічні особливості розвитку 

довіри в системі взаємин "'командир - підлеглий'1 у бойових умовах" є 

завершеною науковою працею, в якій висвітлені нові науково обгрунтовані 

результати, що вирішують важливе для сьогодення наукове завдання. Робота 

відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 

року № 167 "Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії"", а її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та 

поведінкові науки". 
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