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В работе исследовали гендерные аспекты защитных механиз-
мов психики подростков. Установлено, что подростки незави-
симо от пола активно используют отрицание, гиперкомпен-
сацию и рационализацию. Мальчики чаще девочек прибегают к 
таким древним и менее продуктивным защитам как отрица-
ние и подавление, следствием чего, по-видимому, и является 
большая общая напряженность всех психологических защит у 
мальчиков по сравнению с девочками. 
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ОСОБИСТІСТЬ ПРАВООХОРОНЦЯ В УМОВАХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРАВООХОРОННОЇ 

ГАЛУЗІ 

Розглянуто проблему формування особистості правоохоронця. 
Наголошено на актуальності і практичній значущості вивчен-
ня та формування різних компетенцій, у тому числі спеціаль-
них компетенцій, зокрема прогностичної компетенції та зда-
тності до інноваційної діяльності, необхідних для виконання 
професійної діяльності поліцейських. Зазначено, що перед сис-
темою освіти на всіх її етапах стоїть завдання орієнтації на 
формування та розвиток навичок і компетенцій, необхідних 
для інноваційної діяльності.  

©	Швець	Д.	В.,	2018	



	
Бочаровські	читання.	Харків,	2018 

	 299	

Ключові слова:	компетенції,	 особистість	 правоохоронця,	 по-
ліцейські,	прогностична	компетенція,	інноваційна	діяльність.	

Проблема	трансформаційних	процесів	у	правоохоронній	га-
лузі	останніми	роками	 стала	надзвичайно	 популярною	 як	 у	 ро-
ботах	 дослідників	 права,	 так	 і	 в	 психологічних	 дослідженнях.	
Розглядаючи	 особливості	 реформ	 правоохоронних	 органів	 у	
різних	країнах,	автори	намагаються	визначити	їх	специфіку	че-
рез	призму	конкретних	історичних	чинників	[1],	відмінностей	в	
етапах	і	кроках	реформ	[2;	3]	тощо.	Усі	процеси,	пов’язані	з	рефо-
рмуванням	 правоохоронної	 галузі,	 є	 не	 просто	 «технічними»	
зовнішніми	змінами	 у	діяльності	поліцейських	 інститутів,	 вони	
містять	 у	 собі	глибокий	 психологічний	 зміст	 [4].	Практично	 всі	
дослідники	 відзначають	 значні	 психологічні	 складнощі	 пере-
творень	[5;	6].	Це	пов’язано	із	часовими	та	змістовними	змінами	
в	етапах	професіоналізації	й	у	регламентах	професійної	діяльно-
сті,	з	трансформаціями	законодавчої	бази	тощо.	Значною	мірою	
кінцевий	 успіх	 реформ	 визначають	 суто	 психологічні	 чинники:	
здатність	 працівників	 подолати	 власну	 інерцію	 та	 навчитися	
працювати	у	нових	умовах,	ефективність	спроб	створити	«ново-
го	 фахівця»	 із	 заданими	 моральними	 характеристиками	 і	 при	
цьому	 не	 втратити	 рівень	 професійної	 досконалості	 тощо.	 Су-
часній	 соціальній	 реальності,	 що	 характеризується	 соціальною	
нестабільністю,	притаманні	високий	темп	соціальних	змін	у	різ-
них	 галузях	 суспільної	 практики	 та	 зростання	 кількості	 неви-
значених	 соціальних	 ситуацій.	 Невизначеність	 проявляється	 у	
широкому	діапазоні	ситуацій:	у	повсякденному	житті,	в	міжосо-
бистісній	 комунікації	 та	 міжгруповій	 взаємодії,	 при	 прийнятті	
рішень,	у	вирішенні	завдань	навчальної	та	професійної	діяльно-
сті	[7].	Засновники	теорії	контекстуалізму	наголошують,	що	змі-
ни	 особистості	 залежать	 від	 еволюції	контекста,	 який	 постійно	
ускладнюється	 [8;	 9].	 Крім	 того,	 Р.	 Девіс,	 Р.	 Лернер,	 Т.	 Міллон	 і	
Д.	Форд	 трактують	 особистість	 як	 сукупність	 рис,	 як	 відкриту	
систему,	здатну	до	різних	змін	та	породження	нової	ідентичнос-
ті,	тобто	нового	«образу	Я»,	визначаючи	джерелами	змінювання	
особистість	 і	 середовище	 [8;	 9].	 Інтенсивність	 трансформацій	
середовища,	в	якому	відбувається	професійне	становлення	полі-
цейських	в	Україні,	навіть	важко	собі	уявити.	Кардинальних	змін	
зазнають	не	тільки	законодавча	база	та	регламенти	виконання	
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професійної	діяльності,	але	й	ціннісні	уподобання	молодих	полі-
цейських,	їх	світоглядні	установки	тощо.		

За	таких	умов	формування	певних	характеристик	у	поліцей-
ських	у	процесі	професійної	підготовки,	у	тому	числі	формуван-
ня	прогностичної	компетенції	та	 здатності	до	 інноваційної	дія-
льності,	 набувають	 особливої	 актуальності.	 Актуальність	 фор-
мування	 прогностичної	 компетенції,	 крім	 того,	 обумовлюється	
тим,	 що	 успішність	 виконання	 службово-бойових	 завдань	 май-
бутніми	поліцейськими	в	умовах	перманентно	мінливого	харак-
теру	 бойових	 дій	 і	 розширення	 впливу	 терористичних	 та	 екст-
ремістських	загроз	усередині	країни	залежить	від	рівня	підгото-
вки	 майбутнього	 офіцера	 поліції,	 його	 вміння	 прогнозувати	
ймовірний	характер	дій	противника.	

Уміння	 передбачати	 результати	 своєї	 роботи,	 вчасно	 кори-
гувати	 й	 удосконалювати	 методи	 та	 засоби	 досягнення	 мети	 є	
необхідною	умовою	успішності	й	конкурентоспроможності	фахі-
вця	 в	 будь-якій	 галузі.	 Саме	 тому	 зараз	 особливої	 актуальності	
та	практичної	значущості	набуває	вивчення	різних	компетенцій,	
у	 тому	 числі	 спеціальних	 компетенцій,	 тобто	 необхідних	 для	
конкретної	 професійної	 ситуації	 (проектних,	 прогностичних,	
конструктивних,	 аналітичних,	 розвивальних,	 рефлексивних	
компетенцій	тощо)	[10].		

Процес	створення,	поширення	й	упровадження	нововведень	
і	передового	досвіду	в	повному	обсязі	зачіпає	внутрішнє,	психіч-
не	життя	людини,	що	викликано	необхідністю	адаптації	до	умов	
новизни.	 Знання	 психологічних	 феноменів,	 що	 супроводжують	
інноваційні	 процеси,	 своєчасне	 включення	 цих	 знань	 в	 управ-
ління	 впровадженням	 нововведень	 –	 гарантія	 не	 тільки	 успіш-
ності	 в	 умовах	 організації	 інноваційного	 процесу,	 а	 й	 запорука	
позитивного	 результату,	 отриманого	 в	 результаті	 впроваджен-
ня	 нововведення	 (передового	 досвіду),	 спрямованого	 на	 підви-
щення	ефективності	роботи	[11].	

О.	М.	Краснорядцева	 зазначає,	 що	 психологічна	 готовність	
до	інноваційної	діяльності	відображає	такі	динамічні	характери-
стики	 багатовимірного	 життєвого	 світу	 людини,	 як	 ініціатив-
ність	 (готовність	 людини	 діяти	 в	 умовах	 непередбачуваності	
результатів	діяльності	й	відповідати	за	результати),	готовність	
до	змін,	відкритість	до	змін,	легкість	перебудови	[12].		
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Перед	системою	освіти	на	всіх	її	етапах	стоїть	завдання	орі-
єнтації	на	формування	та	розвиток	навичок	і	компетенцій,	необ-
хідних	 для	 інноваційної	 діяльності.	 Показником	 готовності	 до	
інноваційної	діяльності	є	високий	рівень	інноваційного	потенці-
алу	 особистості.	 Під	 інноваційним	 потенціалом	 розуміється	 ін-
тегральна	системна	характеристика	людини,	що	визначає	її	зда-
тність,	по-перше,	генерувати	нові	форми	поведінки	й	діяльності,	
використовуючи	ті	можливості,	які	відкриваються	їй	в	складній	
динаміці	ціннісно-смислових	вимірів	її	життєвого	простору,	і,	по-
друге,	забезпечувати	режим	саморозвитку	[13].		

Дж.	 Кампіон	 у	 книзі	 «Нові	 поліцейські	 ризики	 в	 історії	 су-
часної	Європи»,	виданій	у	2015	р.	[2],	пише	про	те,	що	влада	дуже	
часто	 боїться	 соціальних	 змін,	 бо	 це	 передбачає	 пошук	 нових	
балансів	 у	 співіснуванні	 із	 суспільством.	 І	 незалежно	 від	 того,	
детермінуються	 ці	 зміни	 економічними,	 політичними,	 соціаль-
ними	або	культурними	чинниками,	трансформації	у	суспільстві	
сприймаються	владою	 як	 «ризики»,	 які	мають	 бути	 формалізо-
ваними	та	потрапити	під	контроль.	Неформально	чи	формально,	
пише	Дж.	Кампіон,	системи	поліції	змушені	адаптувати	свої	нор-
мативно-правові	бази,	їх	структури	та	їх	практику	так,	щоб	реагу-
вати	на	виклики,	нові	загрози	й	нові	правила,	з	якими	вони	сти-
каються	 та	 мають	 справу	 [2].	 Усе	 це	 ставить	 на	 порядок	 денний	
формування	у	поліцейських	готовності	до	інноваційної	діяльнос-
ті,	а	саме	підвищення	інноваційної	активності	освітнього	середо-
вища,	можливість	формування	та	розвитку	інноваційного	потен-
ціалу	особистості	й	інноваційної	активності	майбутніх	фахівців.		

Як	 зауважують	 С.	Дерроч	 та	 Л.	Мазеролле	 (S.	Darroch,	 L.	Ma-
zerolle,	вимоги	до	поліціювання	у	сучасних	умовах	передбачають	
високу	 готовність	 до	 змін	 від	 представників	 поліцейської	 про-
фесії	 всіх	 рівнів,	 але	 така	 готовність	 і	 здатність	 поліцейських	
організацій	 до	 прийняття	 інноваційних	 практик	 майже	 не	 ви-
вчається,	 що	 робить	 психологічну	 сутність	 реорганізаційних	
процесів	важкозрозумілою	[6].		

В.	Дж.	О’Нейл	(W.	G.	O’Neill)	у	2005	р.	на	прикладі	постконф-
ліктних	країн	зазначав,	що,	розпочинаючи	поліцейську	реформу,	
всім	її	учасникам	слід	розуміти	із	самого	початку,	що	її	здійснен-
ня	містить	у	 собі	набагато	більше,	ніж	просто	 «технічне	 рішен-
ня»	 або	 зовнішні	 зміни	 у	 діяльності	 поліцейських	 інститутів.		



	
Бочаровські	читання.	Харків,	2018 

	 302	

З	огляду	на	складність	реформи	у	процесі	її	реалізації	слід	урахо-
вувати	досвід	не	тільки	в	галузі	інституційних	змін,	управління	й	
матеріально-технічного	забезпечення,	але	й	психології.	Важливим	
у	цьому	сенсі	є	досвід	у	галузі	«управління	змінами»	та	організа-
ційної	 психології	 щодо	 створення	 нової	 системи	 стимулювання,	
нових	етичних	принципів	та	організаційної	культури	поліції	[1].		

Н.	Кейвні	(N.	Caveney)	у	дослідженні	організаційної	культури	
поліції	в	умовах	радикальних	змін	виявив,	що	в	контексті	рефо-
рмування	 організаційні	 зміни	 повинні	 мати	 для	 співробітників	
позитивний	психологічний	зміст,	який	забезпечується	відповід-
ними	 програмами,	 спрямованими	 на	формування	відчуття	 пси-
хологічної	 безпеки,	 психологічної	 доступності	 засобів	 адаптації	
та	психологічної	залученості	до	цих	змін	[4].	

У	 2015	 р.	 П.	С.	Краткоскі	 та	 М.	Едельбакер	 (P.	 C.	 Kratcoski,	
M.	Edelbacher)	указували,	що	 як	 поліцейська	практика,	так	 і	по-
ліцейська	 освіта	 сьогодні	 мають	 ґрунтуватись	 на	 тісному	 спів-
робітництві	між	професіоналами	та	дослідниками,	що	дозволяє	
створити	комплексні	програми	для	оцінювання	та	аналізу	прак-
тичних,	теоретичних	та	психологічних	проблем	і	розробки	засо-
бів	для	їх	подолання	[3].		

Підтвердження	 того,	 що	 світи	 поліцейської	 практики	 та	
психологічних	досліджень	зближуються,	ми	знаходимо	у	2016	р.	
у	 статті	 ДжоАн	 Брюстер	 (JoAnne	 Brewster)	 зі	 співавторами	 [5,	
р.	171],	які	констатують,	що	у	США	психологія	поліції	та	суспіль-
ної	безпеки	стала	новою	спеціальністю	в	галузі	психології.	Авто-
ри	 наголошують	 на	 необхідності	 підготовки	 кадрів	 за	 новою	
спеціальністю	з	акцентуванням	на	основоположних	компетенці-
ях,	необхідних	для	базової	підготовки	в	галузі	психології,	та	до-
даткових	 функціональних	 компетенціях,	 що	є	 необхідними	для	
ефективної	практики	за	зазначеним	фахом,	зокрема	у	чотирьох	
напрямках	 роботи:	 оцінювання,	 корекція,	 супроводження	 та	
організаційний	консалтинг.		
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Рассмотрена проблема формирования личности правоохра-
нителя. Подчёркнуто актуальность и практическое значение 
изучения и формирования различных компетенций, в том чис-
ле специальных компетенций, в частности прогностической 
компетенции и способности к инновационной деятельности, 
необходимых для выполнения профессиональной деятельно-
сти полицейских. Отмечено, что перед системой образования 
на всех её этапах стоит задача ориентации на формирование 
и развитие навыков и компетенций, необходимых для иннова-
ционной деятельности. 

Ключевые слова:	 компетенции,	 личность	 правоохранителя,	
полицейские,	 прогностическая	 компетенция,	 инновационная	
деятельность.	
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 
ЗЛОЧИНЦІВ 

Психологія саморегуляції відображає проблему 
мінливої особистості в мінливому світі 

А. Асмолов	

Розглянуто гендерні особливості саморегуляції злочинців, оскі-
льки порушення саморегуляції є однією з причин соціальних і 
особистісних проблем особистості. Виявлено, що загальний рі-
вень саморегуляції у жінок-злочинниць нижчий, ніж у чоловіків. 
Втім, головну роль у регуляції своєї поведінки злочинців обох 
статей відводять зовнішнім регуляторам. 

Ключові слова: саморегуляція,	гендер,	особистість,	самокон-
троль,	злочинність,	жінки-злочинниці,	імпульсивність	

Порушення	саморегуляції	та	самоконтролю	є	однією	з	при-
чин	 соціальних	 й	 особистісних	 проблем:	 сімейних	 негараздів,	
наркоманії,	 алкоголізму,	 інтернет-залежності,	 правопорушень,	
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