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Виражена актуальність дисертаційного дослідження Дмитра 

Павловича Лисенка для української військової психології, зокрема, та 

Збройних сил України, в цілому, з одного боку, зумовлена потребою 

забезпечення високої боєздатності військових підрозділів, що беруть участь у 

тривалій антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил (АТО/ООС) 

на території Донецької та Луганської областей. А з іншого - необхідністю 

підвищення ефективності науково-психологічного забезпечення вирішення 

такого нагального для Збройних сил України завдання як перебудова 

міжперсональної комунікації військовослужбовців та стилю керівництва 

підлеглими згідно до культури взаємовідносин, властивих для армій країн 

НАТО. І в цьому контексті ми повністю погоджуємося з дисертантом, що 

засновуватись ці трансформаційні зміни мають на встановленні якісно нового 

рівня довіри в системі взаємин «командир - підлеглий». 

В роботі витримана послідовна будова, що відповідає логікі та змісту 

виконаного дослідження. 

У її теоретичній частині, що представлена у першому розділі, здійснено 

аналіз сучасних наукових уявлень ключових питань, дотичних до предмету 

дослідження. Зокрема, розглянуто психологічний зміст феномену довіри, її 

соціально-професійні функції, чинники та характеристики, а також проблемні 

аспекти формування довіри в міжособистісних відносинах. Дуже важливим є 



початково вірне характеризування проблемного поля дослідження, а саме -

підкреслення наявності загальної тенденції до стрімкого зниження в людини 

ступеню довіри до інших людей, самої себе та світу в цілому. 

Істотну увагу приділено розгляду військово-професійних аспектів 

феномену довіри у взаємодії командирів та підлеглих. Висвітлено 

багатогранне значення довіри для групових процесів військового підрозділу, 

що істотно підвищується у бойових умовах. Основний акцент, закономірно, 

зроблено на розгляді питання значимості, чинників та функцій довіри 

військовослужбовців до своїх командирів. 

У другому розділі роботи викладено докладне обґрунтування вибірки, 

процедури та методів емпіричного дослідження. Слід відзначити значну 

кількість вибірки досліджуваних, до якої ввійшли 1164 військовослужбовця, 

що мали досвід участі у бойових діях. При цьому, структуру вибірки 

представлено досить докладно і різнобічно. А використані в емпіричному 

дослідження п'ять психодіагностичних методик є цілком відповідними як 

предмету дослідження, так і його задуму та логіці. 

У третьому, основному, розділі роботи представлено аналіз отриманих 

на двох етапах констатувального дослідження результатів, викладення 

процедури розроблення та результатів апробації авторської методики, 

спрямованої на оцінювання рівня довіри військовослужбовців до своїх 

командирів, характеристика та результати експериментальної перевірки 

ефективності, розробленої в процесі дослідження комплексної тренінгової 

програми, спрямованої на підвищення ефективності керівництва військовим 

підрозділом на основі відносин довіри, а також комплекс методичних 

рекомендацій щодо розвитку таких відносин у військових підрозділах. 

Зокрема, визначені дисертантом за результатами психодіагностики та 

експертної оцінки структурні та типологічні особливості довіри українських 

військовослужбовців до командирів у повсякденних та бойових умовах можна 

оцінити як значною мірою інформативні та показові. Науково та практично 
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інформативними, на наш погляд, також є встановлені в роботі характеристики 

зв'язків між ступенем довіри військовослужбовців до командирів з 

вираженістю в них певних індивідуально-, соціально- та професійно-

психологічних характеристик, а також ціннісних орієнтацій. 

Запропонована комплексна тренінгова програма «Ефективне 

керівництво військовим підрозділом на основі відносин довіри» є 

методологічно та структурно обґрунтованою. А зважаючи на раціональний 

обсяг у плані співвідношення кількості годин до формувального ефекту, вона є 

цілком придатною до широкого впровадження в Збройних силах України. 

Експериментальна перевірка ефективності цієї програми засвідчила її 

статистично доведену ефективність. 

До найбільш вагомих результатів роботи, які відповідають всім 

ознакам наукової новизни, на наш погляд, слід віднести: визначення 

особливостей та чинників довіри українських військовослужбовців до 

командирів у повсякденних та бойових умовах, розробку методики 

«Оцінювання рівня довіри до командира (начальника)», а також ефективної 

тренінгової програми з підвищення ефективності керівництва військовим 

підрозділом на основі відносин довіри. 

Отримані в дисертації наукові здобутки можуть бути ефективно 

використані на практиці в Збройних силах України, як в процесі військово-

професійної підготовки офіцерів у військових закладах вищої освіти, так і в 

найширшому аспекті практичної психологічної роботи безпосередньо у 

військах. 

Результати дисертаційного дослідження мають широку апробацію на 

багатьох масових наукових заходах різного рівня та повністю викладені у 23 

наукових працях, що теж можна відзначити як одне із достоїнств роботи. 

Таким чином, якісно здійснений теоретичний аналіз проблеми, 

застосування адекватних стосовно поставлених завдань методів дослідження 

та обробки даних, репрезентативна вибірка, належний аналіз та узагальнення 



отриманих емпіричних результатів, свідчать про їх достовірність, а також 

належну наукову обґрунтованість сформульованих в дисертації наукових 

положень висновків і рекомендацій. 

Ознак порушення дисертантом академічної доброчесності не 

встановлено. 

Разом з тим, до дисертаційної роботи можна висловити певні 

побажання та зауваження: 

1. Зважаючи на великий обсяг інформації, представленої у третьому 

розділі роботи, викладеному на 80 сторінках, можливо його доцільно було б 

поділити на два окремих розділи. В одному з них представити результати 

констатувального дослідження та розроблену авторську діагностичну 

методику. А в іншому розділі зупинитися виключно на формувальних 

аспектах. 

2. На наш погляд, у запропонованій типології довіри / недовіри 

підлеглих до командира надано не досить вдалі назви трьом виділеним 

основним типам («емоційно довіряючий», «той, що розуміє командира» та 

«сильно диференціюючий»), як з огляду стилістики цих назв, так і з огляду їх 

можливості чітко лише за назвою надати характеристику змістовному 

наповненню кожному з виділених типів. 

3. Можливо проаналізовані у пунктах 3.1.1.-3.1.3. зв'язки між ступенем 

довіри військовослужбовців до командирів та вираженістю в них певних 

індивідуально-, соціально- та професійно-психологічних характеристик слід 

було б підкріпити процедурою кореляційного аналізу, як то, наприклад, було 

зроблено у випадку представлення таких зв'язків з ціннісними орієнтаціями. 

Однак, висловлені зауваження мають дискусійний характер, а вказані 

недоліки не знижують достовірність та наукову цінність викладених в 

дисертації наукових результатів. 
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Висновок: 

Дисертаційна робота «Психологічні особливості розвитку довіри в 

системі взаємин «командир - підлеглий» у бойових умовах» є завершеною 

науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в 

сукупності вирішують важливе для галузі військової психології науково-

практичне завдання. Робота відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів 

України № 167 від 06.03.2019 р. «Про проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії», що висуваються до дисертацій на 

здобуття ступеня доктора філософії, а її автор Лисенко Дмитро Павлович 

заслуговує здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 

«Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

Опонент, 

заступник директора з науково-інноваційної 

роботи Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, 

член-кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор Кокун О.М. 
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