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Дисертаційне дослідження Туза Олександра Сергійовича присвячене 

надзвичайно актуальній темі, оскільки являє собою продуктивну спробу внести 

вагомий вклад у вирішення актуальної науково-практичної проблеми 

забезпечення психологічної готовності керівників оперативно-розшукових 

підрозділів ДПС України до управління в умовах змін. На сьогодні в 

оперативно-розшукових підрозділах ДПС України розгорнуто практичну 

роботу з організації оперативно-розшукової діяльності в нових умовах, У свою 

чергу 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 вимагає обстановки на державному кордоні України в умовах 

гібридної війни з боку Російської Федерації. За таких умов пошук і наукове 

обґрунтування шляхів підвищення рівня психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін 

перетворюється на важливе науково-практичне завдання та набуває особливої 
актуальності.

Автором дисертації в основному вірно визначено об'єкт, предмет, мету 
дослідження, а також наукові завдання. Ним гармонійно поєднано у 

психологічному інструментарії як теоретичні, емпіричні, так і відповідні



математичні методи дослідження. Слід також зазначити, що О.С. Тузом в 

основному правильно визначено наукову новизну отриманих результатів. 

Зокрема, ним 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.

Дисертантом 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. У дисертації О.С. Туза 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.

Безперечним необхідно визнати і практичне значення одержаних 

результатів дослідження, яке полягає у тому, що вони можуть застосовуватися 

психологами в процесі психологічного супроводу, діагностичної, 

індивідуальної та групової консультаційної роботи з керівниками оперативно- 

розшукових та інших підрозділів з підвищення рівня психологічної готовності



з
до управління в умовах організаційних змін.

Також слід зазначити, що ці результати використано в процесі 

викладання навчальних курсів «Основи оперативної психології», «Морально- 

психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності», «Психологія 

екстремальної діяльності», а авторський професійно-психологічний тренінг 

розвитку психологічної готовності керівників оперативно-розшукових 

підрозділів до управління в умовах змін може використовуватися під час 

підвищення кваліфікації фахівців певної категорії прикордонної служби.

У першому розділі -  «Теоретико-методологічні основи дослідження 

проблеми психологічної готовності особистості до діяльності в умовах змін» 

автором запропоновано теоретико-методологічне обґрунтування наукової 

проблеми психологічної готовності особистості до управлінської діяльності в 

умовах змін; визначено структурні компоненти та критерії психологічної 

готовності особистості до управління в умовах змін, обґрунтовано психологічні 

детермінанти її розвитку; розкрито основні підходи до дослідження змін в 

організаціях як психологічного феномену.

Ним встановлено, що у психологічних дослідженнях існує тенденція 

вживати поняття готовність, як у широкому діапазоні значень, так і у контексті 

достатньо різнобічного спектра психологічних явищ: готовність до ризику, 

діяльності, праці, вибору професії, професійної діяльності, політичної 

діяльності, педагогічної діяльності, бойової діяльності, тощо. Також суттєво 

різняться погляди науковців на структуру психологічної готовності.

На основі проведеного аналізу наукової літератури дисертантом 

сформульовано авторське визначення поняття «психологічна готовність 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін». Це 

довготривалий психічний стан, який формується в процесі професійної та 

психологічної підготовки керівника до професійної діяльності шляхом 

вдосконалення його знань, вмінь, навичок, мотивів, переконань, почуттів, 

установок та особистісних якостей, активується із початком організаційних 

змін, спрямовується на адаптаційне збереження психологічної цілісності та 

рівноваги особистості та проявляється у відповідності управлінських рішень



вимогам професійного середовища, що динамічно змінюються.

За результатами теоретичного дослідження дисертант закономірно 

прийшов до висновків, що організація -  це об’єднання людей, які 

організованим способом прагнуть до реалізації своєї мети; це об’єднання 

інституційного характеру із визначеними функціями і статусом, яке досягає 

своїх цілей шляхом перетворення основних ресурсів: людських, фінансових, 

матеріальних, технологічних, інформаційних.

Провідну роль в управлінні організаційними змінами відіграють 

керівники, які мають визначити конкретні заходи із реалізації змін і прийняти 

рішення щодо стилю та інтенсивності своєї безпосередньої участі. Ключовими 

критеріями тут є складність змін, що готуються, і ступінь їхньої важливості для 

майбутнього організації. У багатьох випадках управління в умовах змін 

викликає протидію, спротив персоналу організації і самих керівників. Для 

забезпечення ефективності організаційних змін керівники потребують 

спеціальної психологічної підготовки, яка має бути спрямована, передусім, на 

формування психологічної готовності до управління в умовах змін.

Автором з’ясовано причини, сутність та вплив на ефективність 

управлінської діяльності керівників оперативно-розшукових підрозділів 

організаційних змін. Аналіз та узагальнення результатів досліджень з проблеми 

організаційних змін надало його змогу виокремити у них змістовну і 

процесуальну складові, оскільки організаційні зміни пов’язані із перетворенням, 

зміною окремих аспектів, елементів, характеристик організації тощо.

У другому розділі «Емпіричне дослідження стану психологічної 

готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в 

умовах змін» за результатами теоретичного аналізу сутності змісту та 

структури психологічної готовності до управління в умовах змін розроблено її 

структурно-функціональну модель для керівників ОРП, викладено порядок 

організації та методику дослідження, наведено результати діагностування 

актуального стану психологічної готовності керівників ОРП до управління в 

умовах змін.
На основі визначеної структури психологічної готовності, що становить



собою інтегральну єдність когнітивного, мотиваційного, діяльнісного, 

особистісного та регулятивного компонентів дисертантом розроблено 

структурно-функціональну модель психологічної готовності керівника 

оперативно-розшукових підрозділів до управління умовах змін. Рівень 

психологічної готовності керівників ОРП до управління в умовах змін 

визначався на основі аналізу сформованості кожної з її складових. Аналіз 

результатів діагностування когнітивної складової засвідчив, що респонденти 

мають недостатній рівень професійної обізнаності із зазначеної проблеми. 

Професійні знання більшості із них перебувають на середньому (58,37%) та 

низькому (29,41%) рівнях. Вимірювання рівня розвиненості вмінь та навичок 

управління в умовах змін засвідчило, що більшість респондентів мають 

середній рівень їхнього розвитку (66,97%).

Діагностування сформованості мотиваційної складової психологічної 

готовності керівників ОРП до управління в умовах змін засвідчило, що мотиви 

вибору професії сформовані у респондентів переважно на середньому рівні 

(57,01%). Тобто, значна кількість респондентів відчуває труднощі при 

формуванні особистої позиції щодо змін, може несвоєчасно приймати необхідні 

управлінські рішення. У цілому, результати дослідження мотиваційного 

компонента психологічної готовності керівників ОРП до управління в умовах 

змін вказують на їнюх певну мотиваційну незрілість.

Діяльнісна складова психологічної готовності керівників ОРП 

досліджувалася за допомогою методики оцінки глобального управлінського 

потенціалу. У 63,35% респондентів виявлено середній рівень його 

сформованості, який визначає ставлення до необхідності змін. Отриманий 

результат свідчить про недостатню психологічну готовність респондентів 

сприймати організаційні зміни у прикордонному відомстві у контексті 

глобалізації та кращих зразків функціонування прикордонних відомств США та 

Європи.

Аналіз результатів діагностування особистісної складової психологічної 

готовності керівників ОРП до управління в умовах змін свідчить, що понад 

96,38% респондентів мають адекватну самооцінку. Як свідчать результати



б
дослідження регулятивної складової психологічної готовності керівників ОРП 

до управління в умовах змін, рівень саморегуляції психічної стійкості більшості 

респондентів відповідає середньому рівню -  60,18%,. Респондентам у цілому 

притаманний високий рівень свідомого планування та програмування власної 

діяльності, адекватність в оцінюванні результатів дій, відсутність фіксації на 

невдачах, високий рівень гнучкості, швидке орієнтування у ситуації, стійкість і 

здатність не губитися в умовах невизначеності, творчість у підходах до 

розв’язання нетипових ситуацій, середній рівень самостійності, постійні 

зв’язки, контакти із керівництвом, наполегливість у досягненні власних цілей, 

точність і своєчасність у корекції власних помилок. Такий рівень саморегуляції 

психічної стійкості керівників слід розглядати як основу для відносно легкого 

подолання ними психологічних бар’єрів і змінювання особистісної позиції 

щодо організаційних змін на більш позитивну.

У цілому психологічна готовність керівників ОРП до управління в умовах 

змін перебуває на середньому рівні -  2,09 бала із 3 можливих. Проте, якщо 

рівень розвиненості регулятивного компонента можна вважати задовільним, то 

інші компоненти потребують подальшого розвитку. Особливо це стосується 

мотиваційного, когнітивного та діяльнісного компонентів. Таким чином, 

розроблена О.С. Тузом структурно-функціональна модель психологічної 

готовності керівників ОРП до управління в умовах змін та отримані емпіричні 

результати дозволили йому стверджувати, що усі її компоненти перебувають у 

діалектичному зв’язку, а їхній розвиток є взаємообумовленим.

У третьому розділі «Розвиток психологічної готовності керівників 

оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін» розкрито 

теоретико-методичне обґрунтування програми професійно-психологічного 

тренінгу з психологічної підготовки керівників ОРП до управління в умовах 

змін, представлено її зміст та структуру; наведено результати 

експериментальної перевірки ефективності тренінгу та практичні рекомендації 

керівникам ОРП з організації управління в умовах змін.

Дієвість професійно-психологічного тренінгу «Психологічна підготовка 

керівників оперативно-розшукових підрозділів до управління в умовах змін»



було перевірено дисертантом під час формувального експерименту. Аналіз 

отриманих показників засвідчив суттєві позитивні зміни, що відбулися у 

керівників, які брали участь у навчанні за його програмою, і їхню відсутність у 

керівників з контрольної групи.

Після участі у професійно-психологічному тренінгу у два рази зросла 

кількість керівників ОРП, які продемонстрували високий рівень загальної 

психологічної готовності до управління в умовах змін. Водночас статистично 

значущих змін загального показника психологічної готовності до управління в 

умовах змін у контрольній групі не відбулося.

Аналіз змін у показниках когнітивної складової свідчить, що в 

експериментальній групі збільшилась кількість керівників ОРП, які 

продемонстрували високий рівень сформованості цього компоненту, а ті 

керівники ОРП, які продемонстрували низький рівень, покращили свої 

результати до середніх показників (<р*=3,592). Щодо контрольної групи, то 

відбулось певне збільшення кількості керівників ОРП із високим рівнем 

розвитку когнітивного компонента, в основному за рахунок самостійного 

вивчення відповідної літератури. Також привертає увагу та обставина, що у 

контрольній групі статистично значущих змін у рівнях розвитку когнітивного 

компонента не відбулося.

Статистично значущі зміни (ср*=4,702) відбулися у мотиваційній 

складовій психологічної готовності учасників експериментальної групи. 

Дисертантом зафіксовано збільшення кількості керівників ОРП із високим 

рівнем сформованості мотиваційного компонента і не зафіксовано учасників з 

низьким рівнем. Водночас, у контрольній групі показники погіршилися за 

рахунок зменшення кількості керівників з високим та середнім рівнями 

сформованості мотиваційного компонента.

До статистично вагомого значення (ф*=3,479) збільшилася кількість 

керівників ОРП, які продемонстрували високий рівень сформованості 

діяльнісного компонента, і зафіксовано лише два учасники, які залишилися на 

низькому рівні. Водночас у контрольній групі показники погіршилися за 

рахунок зменшення кількості керівників із високим та середнім рівнями.



У показниках особистісного компонента статистично значущих змін не 

відбулося (ф*=1,676), проте кількість керівників ОРП із високим рівнем 

розвиненості особистісного компонента збільшилася. Керівники ОРП, які 

продемонстрували низький рівень на першому зрізі, покращили свої результати 

до показників середнього рівня. У контрольній групі дещо збільшилася 

кількість керівників ОРП із високим рівнем розвитку якостей, але незначно.

В експериментальній групі відбулось статистично значуще зростання 

рівня сформованості регулятивного компонента психологічної готовності до 

управління в умовах змін в організації (ср*=3,479). У контрольній групі 

кількість керівників із високим та середнім рівнями зменшилася, а кількість із 

низьким рівнем, навпаки, зросла. Проте зміни, що відбулися, не мають 

статистично значущого характеру.

Таким чином можна констатувати, що результати формувального 

експерименту свідчать про суттєві позитивні зміни, що відбулися у керівників, 

які брали участь у навчанні за програмою професійно-психологічного тренінгу 

«Психологічна підготовка керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін» та їхню відсутність у керівників із контрольної 

групи, що підтверджує ефективність авторської програми в аспекті вирішення 

проблеми психологічної готовності керівників ОРП до управління в умовах 

змін.
У цілому зазначимо, що дисертантом у роботі на великому теоретичному 

та емпіричному матеріалі, послідовно та неухильно дотримуючись визначених 

у теоретичній частині методологічних засад, розкриваються та 

обґрунтовуються її основні положення. При цьому, доведення їх здійснюється 

автором із належною доказовістю і послідовністю. Разом із тим при загальному 

позитивному враженні від опанованої роботи вважаємо за необхідне висловити 

деякі зауваження, побажання та рекомендації.

1. Друге завдання дослідження мало б емпірично не стільки визначити 

психологічну структуру та особливості прояву основних компонентів 

психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до



управління в умовах змін, скільки з'ясувати наявний стан цієї готовності, що, 

власне, дисертант і зробив у пп. 2.3.

2. Формулювання 3 і 4 завдань дослідження мало б передбачати не лише 

розробку і подальшу верифікацію відповідних моделі і програми, а й перш за 

усе їхнє обгрунтування, хоча у пп. 3.4 і його назві це реалізовано.

3. Предмет дослідження фокусує його на виявленні особливостей 

розвитку психологічної готовності керівників оперативно-розшукових 

підрозділів Державної прикордонної служби України до управління в умовах 

змін, а це б передбачало б порівняння зазначеної категорії управлінців з іншою, 

щоб виявити ті самі відмінності, які і дають змогу сформулювати особливості. 

Хоча теоретично існує і інший варіант — порівнювати їх з тими своїми 

колегами, які здійснюють управління у статичних умовах.

4. За логікою емпіричного дослідження пп. 2.3 мав би передувати пп. 2.2 

— тобто розробляти відповідну структурно-функціональну модель доцільно 

лише після аналізу стану психологічної готовності керівників оперативно- 

розшукових підрозділів до управління в умовах змін.

5. Перша позиція наукової новизни одержаних результатів недостатньо 

чітко кореспондується із загальними висновками до дисертації, оскільки не 

дозволяє усвідомити конкретні прояви специфіки (тобто, особливості) 

психологічної готовності керівників оперативно-розшукових підрозділів до 

управління в умовах змін.

Але зазначені нами моменти не є критичними і не впливають суттєвим 

чином на наукову і практичну цінність роботи О.С. Туза.

Висновки. Загалом представлене до захисту дисертаційне дослідження є 

завершеною працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані теоретичні та 

експериментальні результати, які у сукупності є суттєвими для розвитку 

психології діяльності в особливих умовах. Дисертація відповідає паспорту 

спеціальності 19.00.09 — психологія діяльності в особливих умовах. Зміст 

автореферату та основні положення дисертації є ідентичними. Оформлення 

дисертації та автореферату, у цілому, відповідає встановленим ДАК 

Міністерства освіти і науки України вимогам. Дисертація Туза Олександра



Сергійовича містить результати проведених ним особисто досліджень та є 

самостійною науковою працею, яка за актуальністю теми, а також внеском у 

науку, ступенем новизни й обґрунтованості відповідає вимогам чинного 

порядку присудження наукових ступенів, а її автор може претендувати на 

присудження йому наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.09 -  «Психологія діяльності в особливих умовах».
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