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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ГОТОВНОСТІ ДО СПРИЙНЯТТЯ 
ЗМІН В АСПЕКТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Актуальність теми дослідження обумовлена трансформацією уявлення 

про роль та значення інноваційності та готовності до змін у професійній дія-
льності правоохоронця. Вміння послуговуватись сучасними рішеннями під 
час здійснення правоохоронних функцій, здатність до гнучкості у світі, де 
локальні та глобальні виклики перманентно вимагають швидкості реагування 
на зміни, є для сучасного правоохоронця невід’ємною навичкою. Готовність 
до змін є частиною особистісного розвитку та підвищення адаптивних мож-
ливостей у професії, пов’язаній зі стресом, несприятливими психологічними 
та емоційними станами, потребою у поведінковій варіативності.  

Дослідження здатності та готовності до реагування на зміни у майбутніх 
правоохоронців є також частиною загальної кадрової політики Національної 
поліції. Нова парадигма підготовки працівників Національної поліції, започа-
ткована у 2015 році, вимагає нових алгоритмів відбору кадрів та обґрунту-
вання стандартів професійної діяльності з урахуванням потреб сучасного со-
ціуму, збагачення національного досвіду з урахуванням світових практик.  

Дані, отримані під час дослідження можуть стати частиною методик для 
відбору персоналу та уточнення питання про природу готовності до змін, а 
саме: чи є вона психологічною рисою чи психологічною якістю, чи можна її 
розвивати, з яких саме складників психіки вона формується впродовж життя, 
що найбільше впливає на неї під час виконання професійних обов’язків.   

Мета роботи: вивчити та дослідити особистісні особливості майбутніх 
правоохоронців, які детермінують психологічну готовність позитивного 
сприймання інновацій та налаштованості на зміни у навчанні та майбутній 
професійній діяльності.  
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Завдання роботи: 
1. Здійснити аналіз наукової літератури щодо проблеми дослідження 

психологічної готовності до сприйняття змін, інноваційної діяльності, інно-
ваційності як психологічної якості, яка  лежить в основі професійного зрос-
тання; 

2. Визначити критерії психологічної готовності до сприйняття змін; 
3. Сформувати комплекс психодіагностичних методик для проведення 

емпіричного дослідження; 
4. Здійснити аналіз та інтерпретацію результатів дослідження; 
5. Визначити психологічні чинники, які формують готовність до змін у  

середовищі майбутніх правоохоронців. 
Об’єкт дослідження: готовність до сприйняття змін. 
Предмет дослідження: психологічні чинники готовності до сприйняття 

змін майбутніх правоохоронців. 
Концептуальна гіпотеза дослідженняполягає у припущенні про те, що 

існують психологічні чинники, які впливають на формування психологічної 
готовності позитивно або негативно сприймати зміни у професійній діяльно-
сті. 

Емпіричні гіпотези дослідження:   
1. У осіб з високими показниками готовності до змін рівень 

суб’єктивного контролю  є вищім, ніж у осіб з низьким відповідним показни-
ком. 

2. У осіб з високими показниками готовності до змін рівень  толерант-
ності до невизначеності та креативності є вищим, ніж у осіб з низьким рівнем 
готовності до інноваційної діяльності. 

3. Мотивація до професійної діяльності вища у групі осіб з високим рі-
внемготовності до змін. 

Методи дослідження: 
У роботі використані теоретичні, емпіричні та математико-статистичні 

методи.  
Емпіричне дослідження проводилось із застосуванням психодіагностич-

нихметодики: 
1. Опитувальник психологічної готовності до інноваційної діяльності 

(В.Є. Клочко, О.М. Краснорядцева); 
2. Опитувальник Р. Кеттелла – шкали: Н – для визначення сміливості, 

схильності до ризику, Q1 – для визначення схильності до консерватизму або 
радикалізму; 

3. Шкала самооцінки інноваційних якостей особистості 
(Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко); 

4. Методика визначення професійної ідентичності (Л. Шнейдер); 
5. Рівень суб’єктивного контролю (Дж. Роттер); 
6. Толерантність до невизначеності (С. Баднер; адаптація: 

Г. Солдатової); 
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7. Короткий п’ятифакторний опитувальник особистості (показник відк-
ритості новому досвіду). 

8. Методика мотивації до професійної діяльності. 
Виклад основного матеріалу. Концептуальна мета дослідження поля-

гає у підтвердженні гіпотези що ті майбутні правоохоронці, які отримують 
вищі показники психологічної готовності до інноваційної діяльності та гото-
вності до змін у професії, демонструють водночас вищі показники загальної 
стратегічної самоефективності. Готовність до змін розглядається в дослі-
дженні як метакогнітивна стратегія, що в майбутньому здатна забезпечити 
більшу професійну ефективність, нижчу вразливість для стресу, що неминуче 
супроводжує діяльність правоохоронця. Готовність до змін також протистав-
ляється «фіксованому мисленню» і може використовуватись у розробці різ-
номанітних методик відбору поліцейських для виконання специфічних пра-
воохоронних функцій. 

Новизна роботи. У роботи розкрито  особливість готовності до змін не 
як психологічної гнучкості або здатності прилаштовуватись, а як конструк-
тивної риси психіки, що сприяє здатності приймати рішення у ситуаціях не-
визначеності;  продемонстровано, що успішність у навчанні та професійній 
діяльності напряму пов’язані зі способом мислення та налаштованістю на 
зміни та особистісне зростання. 

Практична значимість. Результати дослідження можна використовува-
ти практичними психологами органів внутрішніх справ, військовими психо-
логами, викладачамиВНЗ в роботі з курсантами та працівниками правоохо-
ронних органів для підготовки до роботив умовах невизначеності, дефіциту 
часу, складності ситуації тощо. 

Подальша траєкторія дослідження з цієї теми. Дослідити інновацій-
ність як якість, яку можна формувати і яка може розвиватись і трансформу-
ватися під впливом соціального оточенняв процесі професійної діяльності. 
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