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зрілість	 неоднозначно.	 Воно	 використовується	 для	 опису	 різних	 характеристик	 людини.	
Зрілість	 це	 тривалий	 віковий	 період,	 коли	 людина	 досягає	 високого	 рівня	 розвитку	
фізичних,	розумових,	психічних	функцій.	Головна	характеристика	зрілості	–	генеративність	
та	розвинена	пізнавальна	сфера.	На	даний	час	функціонує	визначення	особистісної	зрілості	
як	вищого	рівня	розвитку	людини,	пов’язаного	з	формуванням	і	стабілізацією	у	неї	певних	
якостей.	 Особистісна	 зрілість	 характеризується	 якісним	 новоутворенням	 –	 здатністю	 до	
самопізнання,	 також	 висвітлює	 рівень	 саморозуміння	 та	 особливості	 самоставлення,	
пов’язана	 з	 відношенням	 людини	 до	 себе	 та	 власній	 діяльності,	 з	 проявом	 творчої	
активності	 в	 соціумі,	 творчим	 рішенням	 життєвих	 планів	 та	 поставлених	 задач.	 Це	 –	
сукупність	 характеристик,	 які	 формуються	 у	 людини	 в	 різні	 періоди	 його	 розвитку	 та	 які	
дозволяють	 організувати	 його	 життя	 таким	 чином,	 щоб	 він	 міг	 проявити	 себе	 в	 період	
дорослості.	Одним	з	найважливіших	факторів	досягнення	особистісної	зрілості,	що	реалізує	
зв’язок	людини	з	оточуючим	світом,	обумовлює	досягнення	нею	нових	соціальних	рівнів	та	
виявляє	її	як	активну,	перетворюючу	індивідуальність,	є	професійна	діяльність	особистості.	
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Невизначеність	 в	психології,	як	зазначає	О.	В.	 Брюховецька,	найчастіше	 розуміється	як	
відкрите	 завдання,	 в	 якому	 той,	 хто	 приймає	 рішення,	 не	 знає	 всієї	 сукупності	 діючих	
чинників	 і	 повинен	 сформулювати	 декілька	 гіпотез	 перш	 ніж	 оцінити	 їх	 ефективність.	
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Відповідно	 зростає	 значення	 розвитку	 такої	 якості	 особистості,	 як	 толерантність	 до	
невизначеності,	 адже	 індивідуальні	 відмінності	 в	 толерантності	 /	 інтолерантності	 до	
невизначеності	свідчать	про	те,	наскільки	легко	особистість	приймає	факти,	що	суперечать	
її	попередньому	досвіду	[1,	с.	74].		

Ситуації	 невизначеності	 як	 перехідні	 стани,	 що	 спонукають	 людину	 переживати	
позитивні	емоції	в	нових	неструктурованих,	неоднозначних	ситуаціях,	сприймаючи	їх	не	як	
загрозу,	 а	 як	 такі,	 що	 кидають	 виклик.	 Ситуація	 невизначеності	 передбачає,	 що	 в	 момент	
вибору	 не	 можливо	 зрозуміти,	 який	 із	 варіантів	 буде	 результативніший.	 В	 цілому,	 при	
цілісному	погляді	на	свою	життєву	ситуацію	можна	побачити,	що	всі	варіанти	рівнозначні.	У	
такому	 ракурсі	 П.	В.	 Лушин	 здатність	 витримувати	 напруження	 кризових,	 проблемних	
ситуацій	визначає	як	толерантність	до	невизначеності	[5].		

У	 роботах	 дослідників,	 констатує	 Н.	В.	Перегончук,	 виділено	 ряд	 характеристик	
невизначених	 ситуацій,	 до	 найбільш	 поширених	 та	 головних	 з	 яких,	 можна	 віднести	
новизну,	 суперечливість,	 складність;	 велика	 кількість	 можливостей,	 виборів	 і	 рішень;	
непередбачуваність	–	неможливість	прогнозування	розвитку,	невідомість	ймовірності	події,	
сприймається	як	відсутність	причинно-наслідкових	закономірностей;	неконтрольованість	–	
суб’єктивну	 неможливість	 керувати	 розвитком	 подій,	 протистояти	 несподіванкам,	
передбачити	 їх.	 Доведено	 також,	 що	 невизначеність	 виникає	 внаслідок	 неможливості	
категоризувати	ситуацію	через	відсутність	інформації	[7,	с.	42].		

Толерантність	до	невизначеності,	як	вважає	О.	Г.	Луковицька,	це	комплексне	поняття,	яке	
об’єднує	 концепції	 толерантності	 і	невизначеності	 та	 включає	 в	 себе	 ряд	 аспектів:	 здібність	
приймати	 рішення	 і	 роздуми	 над	 проблемою,	 навіть	 коли	 невідомі	 всі	 факти	 і	 можливі	
наслідки;	 соціально-психологічна	 установка	 з	 афективним,	 когнітивним	 і	 поведінковим	
компонентами;	вміння	працювати	в	умовах	нехватки	інформації,	або	її	подвійності;	здібність	
людини	 відчувати	 позитивні	 емоції	 в	 нових,	 неструктурованих,	 неоднозначних	 ситуаціях,	
сприймаючи	їх	не	як	загрозливі,	а	як	такі,	що	містять	виклик.	Таким	чином,	толерантність	до	
невизначеності	 розглядається	 комплексно	 –	 і	 як	 тенденція	 сприйняття,	 і	 як	 когнітивна	
характеристика	особистості,	і	як	реакція	на	невизначеність	[8,	с.	163].		

За	 визначенням	 Т.	В.	Корнілової,	 толерантність	 до	 невизначеності	 –	 це	 готовність	
суб’єкта	 ухвалювати	 рішення	 в	 умовах	 невизначеності,	 суперечливості,	 новизни	 ситуації,	
неповноти	 інформації,	 невідомості	 наслідків	 вибору.	 Особистісною	 передумовою	 регуляції	
вибору	 з	 боку	 толерантності	 до	 невизначеності	 виступає	 здатність	 приймати	 виклики	
невизначеності	 й	 реалізовувати	 продуктивні	 рішення	 в	 умовах	 невизначеності.	 При	 цьому	
велику	 роль	 відіграє	 поняття	 «intolerance»,	 яке	 позначає	 індивідуальну	 тенденцію	
сприймати	й	інтерпретувати	ситуацію	невизначеності	як	загрозу,	джерело	дискомфорту,	що	
є	однією	з	характеристик	авторитарної	особистості	[3].		

За	 думкою	 Й.	 Шумпетера,	 ситуація	 невизначеності,	 у	 якій	 необхідно	 враховувати	 та	
прогнозувати	 перспективи,	 є	 важливою	 умовою	 інноваційної	 діяльності	 на	 відміну	 від	
рутинної	праці	[9].		

Ситуація	 невизначеності	 вимагає	 від	 людини	 прийняття	 рішень	 у	 неоднозначних	
ситуаціях.	Прийняття	рішень	–	це	особливий	вид	психічної	діяльності	людей,	спрямований	
на	 вибір	 способу	 досягнення	 поставленої	 мети.	 Теорія	 прийняття	 рішень	 вирішує	 два	
взаємопов’язані	 завдання:	 дослідження	 того,	 як	 людина	 або	 група	 людей	 приймають	
рішення,	 і	 розробка	 методів	 прийняття	 рішення,	 що	 допомагають	 обґрунтувати	 вибір	
альтернативи	 з	 декількох	 можливих	 [4].	 Психологічні	 дослідження	 прийняття	 рішень	 (ПР)	
людини	 в	 умовах	 невизначеності	 включають	 як	 аналіз	 когнітивних	 складових,	 так	 і	
особистісних	 аспектів	 регуляції	 його	 виборів.	 Очевидним	 виступає	 поле	 індивідуально-
особистісних	властивостей,	що	опосередковують	регуляцію	рішень	і	дій	саме	в	ситуаціях,	які	
характеризуються	саме	невідомістю	критеріїв	виборів	[2].	

Прийняття	 рішень	 виступає	 як	 важлива	 характеристика,	 котра	 відрізняє	 інноваційну	
діяльність	 від	 сталих	 стандартів	 праці.	 Професійні	 новації	 можуть	 бути	 визначені	 як	
відсутність	показників,	що	є	необхідними	для	прийняття	рішень,	які	є	відомими	для	суб’єкта	
у	 звичайних	 умовах,	 що	 вимагає	 від	 нього	 здатності	 до	 діяльності,	 оцінювання	 та	
прогнозування	в	умовах	невизначеності	поза	звичних	меж	[6,	с.	48–49].		
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Отже,	 толерантність	 до	 невизначеності	 та	 фактори	 прийняття	 рішень	 у	 невизначених	
ситуаціях	 виступають	 в	 якості	 психологічних	 характеристик,	 котрі	 впливають	 на	 успіх	
інноваційної	 діяльності,	 що	 обумовлює	 необхідність	 їх	 детального	 дослідження	 в	 умовах	
впровадження	сучасних	професійних	новацій.	
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Военная	служба	–	это	особый	вид	государственной	деятельности.	Не	смотря	на	то,	что	
каждое	 действие	 и	 каждый	 шаг	 военнослужащего	 четко	 регламентирован	 уставом	 –	 это	
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