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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ  
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФАКТОРАМИ  
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ:  
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття містить результати емпіричного вивчення взаємозв’язків психологічної готов-
ності до інноваційної діяльності з факторами прийняття рішень у поліцейських чоловічої та 
жіночої статей. Надано теоретичний огляд результати психологічних досліджень вітчиз-
няних та зарубіжних учених, котрий розкриває основні особливості прояву психологічної 
готовності до інновацій та висвітлює специфіку прийняття рішень у поліцейських в умовах 
невизначеності. Мета статті полягає у встановленні взаємозв’язків між показниками пси-
хологічної готовності до інноваційної діяльності та факторами прийняття рішень у полі-
цейських у ситуаціях невизначеності з урахуванням гендерних розбіжностей. У дослідженні 
використано методику «Психологічна готовність до інноваційної діяльності» В.Є. Клочка, 
О.М. Краснорядцевої та «Мельбурнський опитувальник прийняття рішень» Т.В. Корнілової. 
Для математико-статистичної обробки отриманих результатів використано коефіцієнт 
рангової кореляції Спірмена. Емпіричну базу дослідження становили 83 працівники поліції, 
котрі були розподілені на дві групи за гендерною ознакою. До першої групи увійшло – 48 чоло-
віків, друга група налічувала 35 жінок. У ході емпіричного дослідження встановлено, що в 
обох групах поліцейських існують статистично значущі взаємозв’язки між показниками пси-
хологічної готовності до інноваційної діяльності та факторами прийняття рішень в умовах 
невизначеності. Отримані результати свідчать, що у групі чоловіків-поліцейських виявлено 
дві негативні кореляції, у жінок-поліцейських визначено три значущі кореляції, одна з яких 
має позитивний характер та дві кореляції, що є негативними. З’ясовано, що чоловіки-полі-
цейські у ситуаціях невизначеності демонструють відповідальність, терпимість та прояв-
ляють спокій під час вирішення складних ситуацій у професійній діяльності, хоча не завжди 
володіють усією необхідною інформацією під час прийняття рішень. Для жінок-поліцейських 
істотне значення мають питання, пов’язані з усіма обставинами проблемної ситуації, вони 
на відміну від чоловіків схильні уникати подібних подій та не поспішають приймати рішення, 
поки не обміркують усі можливі альтернативи, виявляють ініціативність в умовах іннова-
ційної діяльності, що свідчить про їхню готовність до змін та нововведень у професії.

Ключові слова: гендер, невизначеність, поліцейські, прийняття рішень, професійна діяль-
ність, психологічна готовність до інноваційної діяльності.

Постановка проблеми. Будь-яка ситуація 
у житті людини потребує від неї вміння приймати 
рішення. Особливого значення дані вміння набу-
вають у професіях, котрі за своєю специфікою 
передбачають необхідність швидкого реагування 
на ситуацію. До такої діяльності відноситься 
робота поліцейського, котрий у своїй професійній 
діяльності вимушений постійно вибирати вірне 
рішення стосовно тих чи інших проблемних ситу-

ацій, особливо в умовах реформування правоохо-
ронної системи та впровадження інновацій у про-
фесію. Великого значення в даному разі набуває 
необхідність працівнику поліції діяти в умовах 
невизначеності, адже специфіка їхньої роботи 
базується на постійному виникненні стресових 
ситуацій, які потребують негайного втручання 
та рішення з боку правоохоронців. Звичайно, 
від якості прийнятого рішення залежатиме ефек-
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тивність їхньої діяльності у цілому, за якою сус-
пільство, як правило, оцінює діяльність поліції 
та формує своє відношення до правоохоронних 
структур. Ми вважаємо доцільним розглянути 
дану проблематику в царині психології з погляду 
вивчення гендерних особливостей у прийнятті 
рішень поліцейськими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Протягом тривалого проміжку часу у суспільстві 
ведуться дискусії стосовно місця жінки в поліції, 
службова діяльність якої в деяких аспектах ото-
чена стереотипами та упередженнями. Зарубіжні 
дослідники Д. Белл, К. Будник, Д. Берг, Л. Гулд, 
М. Вольбрехт, В. Гарсія у своїх працях указували 
на превалювання стереотипів щодо домінування 
чоловіків у правоохоронних органах. Учені наго-
лошують, що у свідомості суспільства так скла-
лося, що для чоловіків дана професія є більш «під-
ходящою», адже вони характеризуються людьми 
як більш фізично сильніші, агресивніші, конку-
рентоспроможні, легко пристосовані до ризикова-
них ситуацій на відміну від жінок, які історично 
сприймалися оточуючими як вправні господині та 
«берегині домашнього вогнища». 

Так, В. Гарсія пише, що професія поліцей-
ського потребує фізичної сили та витривалості, 
однак від жінок дані якості не очікуються, тому 
досить часто їх сприймають фізично та емоційно 
слабкими, вразливими та ірраціональними ід час 
прийняття рішень, тому вони не можуть відпо-
відати очікуванням даної професії і виконувати 
свої обов’язки на належному рівні, як це робили б 
поліцейські чоловічої статі [1]. 

На досвіді зарубіжних країн К. Арчболд та 
Д. Мозес-Шульц презентують дані, які свідчать 
про усвідомлений вибір жінок приєднуватися до 
лав поліції, незважаючи на соціальні очікування. 
Автори підкреслюють, що головними їхніми 
обов’язками були соціальні питання, а саме піклу-
вання про дітей та жінок, які перебували під вар-
тою або брали участь у скоєнні злочинів. Тобто, 
на думку дослідників, жінка в поліції виконувала 
соціальні функції, адже вона сприймалася людьми 
як більш освічена й обізнана у питаннях турботи 
та піклування про інших, а також справляла при-
ємне враження та їй більше довіряли. Також не 
меншу роль відігравала жінка-поліцейська під час 
роботи з жертвою насильства, як правило, також 
жінкою, адже вона могла проявити емоційне спів-
переживання та чуйність до потерпілих [2]. 

Дослідження зарубіжних учених Л. Гулд та 
М. Волбрехт демонструють різницю щодо особис-
тісних рис між чоловіками та жінками-поліцей-

ськими. Дослідники емпірично встановили, що 
жінка-поліцейська має вищий рівень енергетич-
них ресурсів, терпіння та терпимості порівняно з 
чоловіками-поліцейськими, адже жінки, на думку 
вчених, менш авторитарні. Більше того, жінки-
офіцери виявляли кращі комунікативні навички 
під час вирішення суперечок, аніж застосування 
фізичної сили, наголошують учені. З іншого боку, 
автори підкреслюють, що офіцери поліції чоло-
вічої статі мали низькі показники схильності до 
депресії та вищий рівень відповідальності [3].

За результатами досліджень Н. Білевич можна 
сказати, що, дійсно, індивідуальні відмінності 
жінок та чоловіків під час прийняття важливих 
рішень відіграють неабияку роль. Авторка, про-
аналізувавши наявні психологічні дослідження, 
дійшла висновку, що в ситуації невизначеності 
чоловіки більш здатні проявити вольові якості, 
адже вони здатні ефективно конкурувати, прояв-
ляти оптимізм та цілеспрямованість у досягненні 
успіху, чого не можна сказати про жінок, котрі 
займають більш спокійну позицію і не проявляють 
схильності до ризикованої поведінки [4, с.164].

Без сумніву, діяльність поліції містить ситуа-
ції, які вимагають від поліцейського здатності до 
ризику та бути готовими до нововведень, адже 
умови сьогодення вимагають від правоохоронної 
системи постійного вдосконалення та модифіка-
ції. Звичайно, проведення реформування поліції є 
необхідним кроком до вдосконалення та дієвості 
правоохоронних органів, однак це вимагає від 
поліцейського гнучкості, вміння толерувати ситу-
ації невизначеності та швидко приймати рішення. 

Специфіку толерантності до невизначеності і 
чинників прийняття рішень у невизначених ситу-
аціях у поліцейських досліджували І. Ламаш та 
О. Євдокімова. Дослідниці впевнені, що дані 
показники необхідно вивчати в контексті психо-
логічної ресурсності працівників поліції. Дослід-
ниці акцентують на важливості застосування 
ресурсного підходу під час вивчення питань, 
пов’язаних зі складністю, напруженістю та стре-
совістю на роботі, оскільки дані аспекти характе-
ризують особистісний та професійний розвиток 
працівника поліції [5, с.82]. 

Я. Пономаренко запевняє, що існують три голо-
вні фактори, які свідчать про наявність готовності 
поліцейських до інновацій. До таких факторів 
дослідниця відносить: організаційні (базуються 
на задоволеності умовами роботи), особистісні 
(характеризують відносини в колективі) та емо-
ційні (свідчать про почуття власної важливості 
у професії) [6, с. 88].
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О. Волуйко також наголошувала на важли-
вості розвитку особистісних рис правоохоронців 
у період упровадження інновацій у правоохо-
ронну систему, оскільки націленість на світовий 
досвід вимагає від сучасного поліцейського здат-
ності швидко адаптуватися, при цьому не знизити 
рівень власної професійної ефективності [7, с. 51].

Однією з базових компетенцій сучасного 
поліцейського в умовах реформування поліції, 
на думку В. Сокуренка, Д. Швеця та В. Уварова, 
є готовність до змін та інноваційної діяльності. 
Успішність формування даних якостей у поліцей-
ських напряму залежить від якості побудованого 
процесу підготовки поліцейських кадрів, зауважу-
ють науковці [8, с. 89].

Особливого значення набуває задіяння гендер-
ного аспекту в дослідженні, адже сучасна право-
охоронна система орієнтується на світові прин-
ципи впровадження гендерного підходу в секторі 
безпеки та оборони України. 

Постановка завдання. Мета дослідження – 
встановити взаємозв’язки психологічної готовності 
до інноваційної діяльності та факторів прийняття 
рішень у ситуації невизначеності у чоловіків та 
жінок поліцейських. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
вирішення поставленої мети нами було здійснено 
емпіричне дослідження показників готовності до 
інноваційної діяльності та факторів прийняття 
рішення у ситуації невизначеності працівниками 
поліції з урахуванням гендерних розбіжностей. 

Емпірична база дослідження налічувала 
83 респонденти, діючих поліцейських різних 
структурних підрозділів поліції. Першу групу ста-
новили чоловіки – 48 осіб. У другу групу увійшли 
35 жінок-поліцейських. Для математико-статис-
тичної обробки було задіяно коефіцієнт рангової 
кореляції Спірмена. Психодіагностичний інстру-
ментарій складався з методики «Психологічна 
готовність до інноваційної діяльності» В.Є. Клочко 
та О.М. Краснорядцевої та «Мельбурнського опи-
тувальника прийняття рішень» Т.В. Корнілової. 

Методика «Психологічна готовність до іннова-
ційної діяльності», авторами якої є В.Є. Клочко, 
О.М. Краснорядцева, спрямована на визначення 
трьох основних параметрів психологічної готов-
ності до інноваційної діяльності. Методика міс-
тить 21 твердження, котрі утворюють три шкали: 
«Ініціативність», «Перевага інноваційної діяль-
ності», «Готовність до змін» [9, с. 52–57].

«Мельбурнський опитувальник прийняття 
рішень» адаптований Т.В. Корніловою та спря-
мований на діагностику чотирьох властивостей 
особистості, які тлумачаться авторами як про-

дуктивні (шкала «Пильність») і непродуктивні 
(шкали: «Уникнення», «Прокрастинація» і «Над-
пильність») копінги [10]. 

Представлене емпіричне дослідження дало 
змогу поглибити наявні знання щодо психоло-
гічних особливостей готовності до інноваційної 
діяльності та розкрити специфіку особливостей 
прийняття рішень поліцейських у контексті ген-
дерних відмінностей. Результати представлено 
у табл. 1 та 2. 

Таблиця 1
Взаємозв’язки психологічної готовності 
до інноваційної діяльності та факторів 

прийняття рішень у ситуації невизначеності  
у чоловіків-поліцейських (r)

Шкали Ініціа-
тивність

Перевага 
інноваційної 

діяльності 

Готов-
ність  

до змін
Пильність 0,082 0,027 -0,008
Уникнення -0,190 -0,212 -0,491*
Прокрастинація 0,099 -0,141 -0,054
Надпильність -0,239 -0,238 -0,554*

Примітка: * рівень значущості p ≤ 0,05.

Дані, представлені в табл. 1, свідчать, що у чоло-
віків-поліцейських присутні значущі зв’язки пси-
хологічної готовності до інноваційної діяльності 
та факторів прийняття рішень у ситуації невизна-
ченості:

Шкала «Уникнення» виявилася негативно 
пов’язаною зі шкалою «Готовність до змін»  
(r=-0,491; p ≤ 0,05). Це демонструє, що з підви-
щенням у чоловіків-поліцейських особистіс-
ної готовності до змін у них буде зменшуватися 
бажання уникати прийняття важливих рішень, 
що сприятиме більш відповідальному ставленню 
до виконуваної роботи. Можна сказати, що чоло-
віки під час прийняття важливого рішення здатні 
вдаватися до аналізу події, враховуючи всі мож-
ливі альтернативи рішення проблемної ситуації. 
Із можливих варіантів вони вибирають, на їхню 
думку, найбільш ефективний та дієвий спосіб 
швидкого реагування на загрозливу чи невизна-
чену подію. Такі поліцейські можуть успішно оці-
нювати ризики втрат і здобутків, критично при-
ймати курс дій, який є найбільш доречним.

Шкала «Надпильність» також негативно про-
корелювала зі шкалою «Готовність до змін»  
(r=-0,554; p ≤ 0,05) у досліджуваних поліцейських 
чоловічої статі. Отримані дані презентують, що 
невиправдане «метання» чоловіків-поліцейських 
між різними альтернативами, а також імпуль-
сивність у прийнятті рішень, яке обіцяє швидке 
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рішення проблемної ситуації, здатні спровокувати 
виникнення панічного стану у будь-якій екстре-
мальній ситуації, що є неприпустимим у роботі 
поліції. Тобто з підвищенням надмірної пильності 
досліджуваних даної групи під час прийняття про-
фесійних рішень зменшується їхня особистісна 
готовність до змін. Дані результати є цілком зако-
номірними, адже за підвищеної сенсорної чутли-
вості у особи зменшується здатність об’єктивно 
оцінювати події. Надпильність як стиль при-
йняття рішення проявляється станом підвищеної 
тривожності, емоційної збудливості та неконтр-
ольованої поведінки, а це знижує якість викону-
ваних професійних обов’язків та може призвести 
до перевтоми. Поліцейські чоловічої статі, пере-
буваючи у постійному пошуку вірного рішення, 
відчувають стан напруги та мають певні труднощі 
у встановленні соціальних контактів та міжосо-
бистісній взаємодії. 

Отже, у ситуації невизначеності чоловікам-
поліцейським притаманні показники готовності 
до змін, що є позитивним фактом, однак за над-
мірного бажання швидко знайти вірне рішення 
вони можуть утрачати контроль над собою, тим 
самим допускаючи помилки в професійній діяль-
ності в умовах інновацій. 

Результати досліджень взаємозв’язків психо-
логічної готовності до інноваційної діяльності та 
факторів прийняття рішень у ситуації невизначе-
ності у жінок-поліцейських подано в табл. 2.

Таблиця 2
Взаємозв’язки психологічної готовності 
до інноваційної діяльності та факторів 

прийняття рішень у ситуації невизначеності  
у жінок-поліцейських (r)

Шкали Ініціатив-
ність

Перевага 
інноваційної 

діяльності 
Готовність 

до змін

Пильність -0,419* 0,117 0,19
Уникнення -0,039 -0,385* -0,079
Прокрасти-
нація -0,138 -0,133 -0,052

Надпильність 0,376* -0,139 -0,029
Примітка: *рівень значущості ≤ 0,05.

За даними табл. 2 видно, що встановлені ста-
тистично значимі зв’язки між шкалами методики 
В.Є. Клочко та О.М. Краснорядцевої та шкалами 
опитувальника Т.В. Корнілової. Шкала «Пиль-
ність» виявилася на статистично значимому 
рівні негативно пов’язаною зі шкалою «Ініціа-
тивність» (r=-0,419; p ≤ 0,05) у досліджуваних 
жінок-поліцейських. Отримані дані дають змогу 

припустити, що з підвищенням ініціативності 
у респондентів поліцейських жіночої статі змен-
шується їхня здатність уважно і відповідально 
приймати рішення. Тобто це може означати, що 
ініціативність як готовність до інноваційної діяль-
ності зменшує відповідальність за свої рішення 
у жінок-поліцейських, котрі прагнуть уникнути 
ситуації невизначеності. Пильність авторами 
опитувальника трактується як конструктивний 
копінг. Пильність визначається через уточнення 
мети і завдань, котрі потребують невідклад-
ного рішення. Жінки-поліцейські, як і чоловіки, 
також прагнуть розглянути всі можливі альтер-
нативи, відібравши для цього всю необхідну 
інформацію, однак ініціативність жінкам зава-
жає бути обачними, що збільшує певні ризики 
допустити помилки, які вони прагнуть не допус-
кати під час виконання професійної діяльності.

Шкала «Надпильність» виявилася позитивно 
пов’язаною зі шкалою «Ініціативність» (r=0,376; 
p ≤ 0,05). Такі цікаві зв’язки дають змогу припус-
тити, що у жінок-поліцейських зі збільшенням 
бажання контролювати ситуацію збільшується 
схильність погано переносити неясності та нечіт-
кості під час невизначених ситуації у професії, 
тим самим вони можуть при цьому відчувати 
страх та виражати свої побоювання через надмір-
ний пошук правильного вирішення ситуації. 

Шкала «Уникнення» має статистично значи-
мий негативний зв’язок зі шкалою «Перевага інно-
ваційної діяльності» (r= -0,385; p ≤ 0,05). Можемо 
сказати, що у жінок-поліцейських за збільшення 
бажання уникнути невизначену ситуацію зменшу-
ється здатність до інноваційної діяльності. Тобто 
такі поліцейські схильні до проведення іннова-
ційних перетворень, однак вони прагнуть завжди 
мати чітку картину розвитку ситуації, хоча досить 
часто вибирають уникнення як стиль вирішення 
проблемних ситуацій. 

Висновки. Таким чином, емпірично вста-
новлено, що у поліцейських чоловіків та жінок 
присутні статистично значимі взаємозв’язки 
між показниками психологічної готовності до 
інноваційної діяльності та факторами прийняття 
рішень в умовах невизначеності. У чоловіків-
поліцейських було встановлено два негативних 
взаємозв’язки, у жінок-поліцейських виявлено 
один позитивний та два негативні зв’язки. Полі-
цейські чоловічої статі у ситуаціях невизначе-
ності проявляють себе відповідально, терпляче 
і досить спокійно сприймають відсутність усієї 
необхідної інформації під час прийняття рішень 
в умовах інновацій. Щодо жінок-поліцейських 
можна стверджувати, що вони більше пере-
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ймаються проблемними ситуаціями, прагнуть 
уникнути прийняття рішень, коли їм не відомі 
всі аспекти стресової ситуації, хоча вони прояв-
ляють більшу ініціативність на відміну від чоло-
віків в умовах інноваційної діяльності, що свід-
чить про їхню готовність до змін та нововведень. 

Ми вважаємо, що перспективами подаль-
ших наукових розвідок можуть бути питання 
поглибленого вивчення специфіки прийняття 
рішення поліцейськими в період модернізації 
професійної діяльності з урахуванням гендер-
них відмінностей.
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Aleksieienko N.V. INTERRELATIONSHIPS BETWEEN PSYCHOLOGICAL READYNESS  
FOR INNOVATION AND DECISION-MAKING FACTORS IN POLICE OFFICERS:  
A GENDER PERSPECTIVE

The article contains the results of an empirical study of the relationship between psychological readiness 
for innovation and decision-making factors in male and female police officers. The theoretical review of the 
results of psychological research of domestic and foreign scientists is given, which reveals the main features of 
the manifestation of psychological readiness for innovation and highlights the specifics of decision-making in 
police officers in conditions of uncertainty. The purpose of the article was to establish the relationship between 
indicators of psychological readiness for innovation and decision-making factors in police officers in situa-
tions of uncertainty, taking into account gender differences. 

The study involved the method of "Psychological readiness for innovation" by V.Ye. Klochko, O.M. Kras-
noryadtseva and "Melbourne Decision Questionnaire" by T.V. Kornilova. Spearman’s rank correlation coeffi-
cient was used for mathematical and statistical processing of the obtained results. The empirical basis of the 
study consisted of 83 police officers, who were divided into two groups on the basis of gender. The first group 
included 48 men, the second group consisted of 35 women. An empirical study found that in both groups of 
police officers, there were statistically significant relationships between indicators of psychological readiness 
for innovation and decision-making factors in conditions of uncertainty. The results show that in the group of 
male police officers two negative correlations were found, in female police officers three significant correla-
tions were identified, one of which is positive and two correlations are negative. It has been found that male 
police officers in situations of uncertainty show responsibility, tolerance and calmness in resolving difficult 
situations in their professional activities, although they do not always have all the necessary information when 
making decisions. It is established that for women police officers issues related to all the circumstances of the 
problem are important, they, unlike men, tend to avoid such events and do not rush to make decisions until they 
consider all possible alternatives, show initiative in terms of innovation, which indicates their readiness for 
change and innovation in the profession. 

Key words: decision-making, gender, police, professional activity, psychological readiness for innovation, 
uncertainty.


