
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях  
молодих учених. Харків, 2018 

 227 © Сêляðоâ О. М., 2018 

УДК 159.9 

Олексій Михайлович Скляров, 
аспірант Харківського національного університету  
внутрішніх справ 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОАКТИВНИХ КОПІНГІВ 
ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ВПЕРШЕ ВІДБУВАЮТЬ 

ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

Проактивність – це спосіб життя, при якому людина не реа-
гує на зовнішні впливи, а сама є ініціатором цих впливів. Люди-
на сама обирає найбільш прийнятні дії для тієї чи іншої ситуації, 
за своїм власним бажанням формує потрібні реакції. Бути проа-
ктивною людиною означає, що людина усвідомлює свої бажан-
ня, цінності, цілі та діє у відповідності зі своїми життєвими 
принципами, а не за обставинами, що склалися. Люди, які по-
трапляють до місць позбавлення волі, опиняються в ситуації 
хаосу, стресу яка актуалізує значимість толерантності до неви-
значеності, що виникає як умова виживання в нетипових умо-
вах. Людина, толерантна до невизначеності, може відчувати 
себе відносно комфортно навіть в ситуації високої ентропії. Во-
на здатна продуктивно діяти в незнайомій обстановці і брати на 
себе відповідальність, здатна приймати рішення без довгих сум-
нівів і боязні невдачі.  

Нами було досліджено окремі показники проактивних копі-
нгів засуджених чоловіків, що знаходяться в місцях позбавлення 
волі.  

Для проведення дослідження нами була обрана методика 
«Шкала толерантності до не визначеності Баднера» та методика 
«Проактивні копінги долаючої поведінки» в адаптації 
Є. С. Старченкової. 

У даному дослідженні прийняли участь 40 чоловіків, які 
вперше відбувають покарання у державній установі «Холодно-
гірська виправна колонія (№ 18)», усі досліджувані були поділе-
ні на дві групи в залежності від домінування толерантності або 
інтолерантності до невизначеності за допомогою методики 
«Шкала толерантності до невизначеності Баднера».  

Нами було досліджені окремі показники проактивних копі-
нгів засуджених, які відбувають покарання першим строком за  
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методикою: «Проактивні копінги долаючої поведінки» в адап-
тації Є. С. Старченкової. 

За результатами дослідження засуджених обох груп, толе-
рантних і інтолерантних до невизначеності було виявлено, що 
вони в однаковій мірі більш схильні в ситуації стресу викорис-
товувати різні стратегії: проактивне подолання, стратегічне пла-
нування, пошук емоційної підтримки та інші.  

Не було виявлено відмінностей в групах досліджуваних між 
схильністю ставити цілі, формувати ресурси, які полегшують 
досягнення цілей, творення чіткого плану дій, у якому цілі поді-
ляються на під цілі. Їм однаково властиво рідко шукати зворот-
ну думку від оточуючих, рідше створюють детальний план дій, 
вони частіше спрямовуються зовнішніми факторами. Практично 
в однаковій мірі не властиво ділитися своїми почуттями з інши-
ми людьми. У респондентів обох груп є однакова схильність 
передбачати, час від часу потенційних стресорів та підготовку 
дій з нейтралізації негативних наслідків до того, як настане мо-
жлива стресова подія.  

Зазначена проблема потребує подальшого дослідження, пе-
рспективним є пошук взаємозв’язків толерантності до невизна-
ченості та копінг-стратегій, та їх відмінність у засуджених різ-
них категорій. Так, як на даний момент не було виявлено стати-
стично значущих взаємозв’язків між проактивними копінгами та 
рівнем толерантності до невизначеності у засуджених, які відбу-
вають покарання першим строком. 
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СТРОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

В Україні набули чинності норми процесуальних кодексів 
щодо строків досудового розслідування, які передбачає Закон 
«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу  


